
Από τη στιγμή που επισκέπτεται κανείς ένα Hard Rock Cafe αντιλαμβάνεται το 
μεγαλείο του brand. Υπάρχουν “θρύλοι” στο διάκοσμο, στα ηχεία, πίσω από το μπαρ 
και στην κουζίνα. Από το 1971 στηρίζουμε τις έντονες γεύσεις στο φαγητό, τα δροσερά 
ποτά και τη δυνατή μουσική. Όλα αυτά τα στοιχεία προσελκύουν ένα συγκεκριμένο 
προφίλ πελατών, αυτούς που τολμούν να σηκωθούν και να ‘’ροκάρουν’’. Τίποτα δεν 
είναι πιο μυθικό από το πνεύμα του rock n’ roll. Αυτό ακριβώς είναι το Hard Rock®. 
Επισκεφτείτε μας και αφήστε και εσείς το αποτύπωμά σας.

/HARDROCKCAFE/HARDROCK /HARDROCK
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STARTERS & 
SHAREABLES
Εκρηκτικές γεύσεις που 
αξίζει να μοιραστείς

CLASSIC NACHOS 



©
 2

02
2 

H
ar

d 
Ro

ck
 In

te
rn

at
io

n
al

 - 
7/

22
 - 

N
F 

- A
th

en
s 

- G
RE

CLASSIC NACHOS  (V) 
Στρώσεις από τραγανά τορτίγια τσίπς με Ranch-Style φασόλια 
και Sauce 4 τυριών. Γαρνίρεται με φρέσκο Pico De Gallo, 
καυτερές πιπεριές Jalapeños, πίκλα κόκκινου κρεμμυδιού, 
φρέσκο κρεμμύδι, λιωμένο τυρί Cheddar και Monterey Jack . 
Σερβίρεται με Sour Cream.#  €12.50 
Προσθέστε φρέσκο Guacamole# (GF, VG) €2.95  
ή ψητό κοτόπουλο €3.25 ή ψητό μοσχάρι* €4.75

ONE NIGHT IN BANGKOK SPICY SHRIMP™ 
Τραγανές γαρίδες 227γρ. βουτηγμένες  σε μια κρεμώδη και 
πικάντικη σάλτσα. Γαρνίρονται με φρέσκο πράσινο κρεμμύδι. 
Σερβίρονται πάνω σε σαλάτα Coleslaw.  €11.50 

BALSAMIC TOMATO BRUSCHETTA  (V-A, VG-A) 
Ζουμερές ντομάτες μαριναρισμένες σε βαλσάμικο ξύδι,  
φρέσκο βασιλικό και τριμμένο τυρί Romano. Σερβίρονται με 
ψημένες φέτες Artisan ψωμιού και παρμεζάνα.#∆  €9.25

WINGS  (GF) 
Φτερούγες κοτόπουλου με το δικό μας μείγμα μπαχαρικών, 
σιγοψήνονται και σερβίρονται με σάλτσα τηε επιλογής σας 
Classic Buffalo ή Sweet & Spicy Tangy ή σπιτική BBQ Sauce. 
Συνοδεύεται με Celery Sticks και Blue Cheese Sauce.#  
€9.25   

BONELESS BODACIOUS TENDERS 
Χειροποίητα και τραγανά φιλετάκια κοτόπουλου πανέ 
σερβιρισμένα με τη σάλτσα της επιλογής σας ,Classic Buffalo  
ή Sweet & Spicy Tangy ή σπιτική BBQ Sauce. Συνοδεύεται με 
Celery Sticks και Blue Cheese Sauce.  €10.25 

ALL-AMERICAN SLIDERS 
Τρία 85gr ζουμερά mini-burgers με λιωμένο τυρί American, 
τηγανητή ροδέλα κρεμμυδιού και σαλάτα Coleslaw. 
Σερβίρονται σε ψωμάκι brioche.*  €11.95

CUBAN SLIDERS 
Τρία ζουμερά 85γρ mini-burgers με λιωμένο τυρί Swiss, 
με μαγιονέζα Dijon, κομμάτια καπνιστού χοιρινού 
και πίκλες.*  €11.95 

ALL-AMERICAN SLIDERS

BALSAMIC TOMATO BRUSCHETTA 

WINGS

ONE NIGHT IN BANGKOK SPICY SHRIMP™

Διαθέτουμε πληροφορίες για αλλεργίες αναφορικά με όλα τα είδη του μενού μας. Εάν υποφέρετε από διατροφικές αλλεργίες,παρακαλούμε να 
ενημερώσετε τον σερβιτόρο σας πριν δώσετε την παραγγελία σας ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. †Περιέχει ξηρούς καρπούς 
ή καρπούς. *Η κατανάλωση ωμού ή ελαφρώς μαγειρεμένου φαγητού στα Hamburgers, κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, μαλάκια ή αυγά μπορεί 
να προκαλέσει δηλητηρίαση, ειδικά εάν λαμβάνετε ειδική ιατροφαρμακευτική αγωγή. #(GF) Χωρίς-Γλουτένη, (V) Vegeterian, (VG) Vegan. Αυτά 
τα πιάτα μπορούν να τροποποιηθούν ώστε ώστε να είναι Χωρίς-Γλουτένη, Vegeterian η Vegan. ∆(GF-A) δυνατότητα παρασκευής Χωρίς-Γλουτένη, 
(V-A) δυνατότητα παρασκευής σε Vegeterian, (VG-A) δυνατότητα παρασκευής σε Vegan. Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τον σερβιτόρο σας για 
οποιαδήποτε διατροφική η διαιτητική ανάγκη πριν δώσετε την παραγγελία σας.

STARTERS & 
SHAREABLES



FRESH BAKER’S BUN
Τα φρέσκα Βurgers χρειάζονται 
φρέσκα ψωμάκια. Κάθε Brioche 

ψωμάκι φρυγανίζεται  
ανά παραγγελία.

SIGNATURE SAUCE
Γλυκία και καπνιστή,

για να αποθεώσει
κάθε Steak burger.

STE AK MATTERS
Είναι κορυφαίο επειδή

είναι φρέσκο. Η γεύση έρχεται 
πάντα πρώτη.

GOLDEN ONION RING
Απολαυστικά
και τραγανά!

DOUBLE THE CHEESE
Όχι μία φέτα αλλά δύο φέτες 

τυριού επάνω σε κάθε 
Steak burger.

BETTER WITH GRE AT BACON
Όλα είναι καλύτερα με ένα

τέλειο μπέικον! Απολαύστε το
με το καπνιστό μας μπέικον.

Original
the

LEGENDARY®

STEAK BURGERS
Aπό το 1971, έχουμε σερβίρει Burgers στους θρύλους που  
αγαπούν τις αξεπέραστες γεύσεις και τη Rock n ‘Roll μουσική. 
Είμαστε υπερήφανοι που προσφέρουμε στους πελάτες μας 
Premium ποιότητας 100% φρέσκα μοσχαρίσια Burgers.
Ακριβώς όπως οι χορδές μιας κιθάρας πρέπει να είναι τέλεια 
κουρδισμένες για να παίξει μια σπουδαία μελωδία, έτσι και  
κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία για την άψογη προετοιμασία  
των Hard Rock’s Legendary® Steak Burgers.

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER 
(GF-A) 
Το burger από όπου ξεκίνησαν όλα! 
Burger 198 γρ. από ζουμερό φρέσκο 
μοσχαρίσιο κιμά, καπνιστό μπέικον, 
τυρί Cheddar, τραγανή ροδέλα 
κρεμμυδιού, μαρούλι και ντομάτα.
Σερβίρεται με τη δική μας Steak sauce.*∆ 
€13.25
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BBQ BACON CHEESEBURGER  (GF-A) 
Ένα ζουμερό φρέσκο 100% μοσχαρίσιο  Βurger 198 γρ. 
καψαλισμένο με το δικό μας μείγμα μπαχαρικών, χειροποίητη 
Barbeque Sauce, τραγανές λωρίδες κρεμμυδιού, τυρί 
Cheddar,καπνιστό  μπέικον, τραγανό μαρούλι και ντομάτα. 
Συνοδεύεται από  Steak Sauce.*∆  €13.50

THE BIG CHEESEBURGER  (GF-A) 
Burger 198 γρ.με ζουμερό φρέσκο 100% μοσχαρίσιο κιμά,  
με τρεις λιωμένες φέτες τυριού Cheddar, μαρούλι,  
ντομάτα και κρεμμύδι. Σερβίρεταi με Steak Sauce.*∆  €13.25

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER  (GF-A) 
Το “Down Home Double Burger” αποτελεί ένα Burger φόρο  
τιμής στο 1971: 396γρ. μοσχαρίσιος κιμάς,απτελούμενο  
από 2 Steak Burgers με τυρί American, μαγιονέζα, μαρούλι, 
ντομάτα και κόκκινο κρεμμύδι. Συνοδεύεται απο Steak Sauce.*∆  
€17.50

MOVING MOUNTAINS® BURGER  (V-A, VG-A) 
Burger 170gr λαχανικών, με τυρί Cheddar και μια τραγανή 
τηγανητή ροδέλα κρεμμυδιού. Σερβίρεται με μαρούλι και 
ντομάτα.∆  €14.25

SURF & TURF BURGER 
Burger 198 γρ.με ζουμερό φρέσκο 100% μοσχαρίσιο κιμά, 
επικαλυμμένο με πικάντικες γαρίδες ‘One Night In Bangkok Spicy 
Shrimp™’ και τοποθετημένο πάνω σε σαλάτα Coleslaw.*  €16.75

COUNTRY BURGER 
2 Smashed 85γρ Burgers από φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά ψημένα 
Medium-Well με τυρί American, μαρούλι, ντομάτα, κρεμμύδι, 
πίκλες και την δική μας σπιτική Burger Sauce. Συνοδεύεται με 
μαρμελάδα πίκλας.*  €13.25

SWISS MUSHROOM BURGER  (GF-A) 
2 Smashed 85γρ Burgers απο φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά  
ψημένα Medium-Well με τυρί Swiss, σοταρισμένα μανιτάρια, 
μαρούλι, ντομάτα και Dijon μαγιονέζα.*∆  €13.25

SPICY DIABLO BURGER  (GF-A) 
2 Smashed 85γρ Burgers από φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά ψημένα 
Medium-Well με Monterey τυρί Jαck, Pickled Jalapeños, μαρούλι, 
ντομάτα και πικάντικη μαγιονέζα.*∆  €13.25

Όλα τα Legendary® Steak Burgers σερβίρονται σε φρέσκοψημένο 
ψωμάκι brioche και πατάτες τηγανητές.

Προσθέστε 2 τεμ καπνιστό μπέικον  €1.75 
Αντικαταστήστε τις τηγανητές  
πατατες με ροδέλες κρεμμυδιού  €2.75  
Προσθέστε στις τηγανητές  
πατάτες λιωμένο τυρί και μπέικον∆  (V-A)  €1.75

Αναβαθμίστε το Burger σας.

STEAK BURGERS

BBQ BACON CHEESEBURGER 

THE BIG CHEESEBURGER

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER

COUNTRY BURGER

Διαθέτουμε πληροφορίες για αλλεργίες αναφορικά με όλα τα είδη του μενού μας. Εάν υποφέρετε από διατροφικές αλλεργίες,παρακαλούμε να 
ενημερώσετε τον σερβιτόρο σας πριν δώσετε την παραγγελία σας ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. †Περιέχει ξηρούς καρπούς 
ή καρπούς. *Η κατανάλωση ωμού ή ελαφρώς μαγειρεμένου φαγητού στα Hamburgers, κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, μαλάκια ή αυγά μπορεί 
να προκαλέσει δηλητηρίαση, ειδικά εάν λαμβάνετε ειδική ιατροφαρμακευτική αγωγή. #(GF) Χωρίς-Γλουτένη, (V) Vegeterian, (VG) Vegan. Αυτά 
τα πιάτα μπορούν να τροποποιηθούν ώστε ώστε να είναι Χωρίς-Γλουτένη, Vegeterian η Vegan. ∆(GF-A) δυνατότητα παρασκευής Χωρίς-Γλουτένη, 
(V-A) δυνατότητα παρασκευής σε Vegeterian, (VG-A) δυνατότητα παρασκευής σε Vegan. Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τον σερβιτόρο σας για 
οποιαδήποτε διατροφική η διαιτητική ανάγκη πριν δώσετε την παραγγελία σας.

SMASHED & STACKED



SANDWICHES

SALADS & BOWLS

Σερβίρονται με τηγανητές πατάτες ή προσθέστε λιωμένο τυρί και μπέικον∆ (V-A) (€1.75) 

BBQ PULLED PORK SANDWICH  (GF-A) 
Καπνιστά κομμάτια χοιρινού 142γρ, με τη δική μας  
σπιτική BBQ Sauce. Σερβίρεται σε φρυγανισμένο φρέσκο 
ψωμί και συνοδεύεται με coleslaw και πίκλες.∆  €13.25 

GRILLED CHICKEN SANDWICH  (GF-A) 
Στήθος κοτόπουλο 227γρ. ψημένο στη σχάρα με  
λιωμένο τυρί Monterey Jack, καπνιστό μπέικον,  
μαρούλι και ντομάτα. Σερβίρεται σε φρυγανισμένο  
φρέσκο ψωμί με σως μουστάρδας μελιού.∆  €13.25  

FRIED CHICKEN SANDWICH 
Τραγανό πανέ στήθος κοτόπουλο σε φρυγανισμένο  
φρέσκο ψωμί Brioche, μαρούλι, ντομάτα και  
Ranch Dressing.  €13.25 
Κάντε το πικάντικο προσθέτοντας Classic Buffalo Sauce.

GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD  (GF-A) 
Η δική μας σαλάτα του Καίσαρα με 227 γρ. ψητό 
στήθος κοτόπουλο κομμένο σε φέτες, φρέσκο 
μαρούλι Romaine, τσιπς παρμεζάνας, κρουτόν  
και φλούδες τυριού παρμεζάνας.∆  €12.95   
Αντικαταστήστε το κοτόπουλο με ψητό σολωμό*  
€16.95 

STEAK SALAD 
Ψητό steak 227 γρ. σε μία στρώση μείγματος 
λαχανικών με Vinaigrette μπλέ τυριού, κόκκινα 
κρεμμύδια Pickled, κόκκινες πιπεριές, κομματάκια 
μπλε τυριού, ζουμερές τομάτες και για την κορυφή 
τραγανές τηγανητές λωρίδες κρεμμυδιού.*   
€15.25 

ASIAN NOODLE BOWL 
Noodles με Sesame-Soy Dressing , μείγμα πράσινων 
λαχανικών, φασόλια Edamame, καρότα Julienned, 
κόκκινες πιπεριές, κόκκινο λάχανο, φρέσκο πράσινο 
κρεμμύδι και φιλέτο ψητού σολωμού.  €14.25 

BBQ PULLED PORK SANDWICH

Πατάτες τηγανητές#  (VG)  €4.00 
Φρέσκα λαχανικά#∆  (GF, V, VG-A)  €4.75  
Twisted Mac & Cheese#  (V)  €6.25  
Ροδέλες κρεμμυδιού  €7.95 
Πουρέ από φρέσκες πατάτες#  (GF, V)  €4.00
Σαλάτα Caesar∆  (GF-A)  €5.00 
Σαλάτα House∆  (GF-A)  €5.00

PREMIUM ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑPREMIUM ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ

SOUTHWESTERN CHICKEN BOWL  (GF) 
Fajita-Spiced κοτόπουλο σε σαλάτα απο κινόα, 
φρέσκο Pico De Gallo, μαύρα φασόλια, κόκκινο 
λάχαλο και μείγμα πράσινων λαχανικών 
αναμειγμένο με Guacamole Ranch Dressing.#  
€14.25 

STEAK SALAD
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BABY BACK RIBS  (GF)   
Τρυφερά Baby Back Ribs καρυκευμένα και περιχυμένα με την 
αυθεντική μας BBQ σως. Σερβίρεται με πατάτες τηγανητές,  
σαλάτα Coleslaw και φασόλια σε στιλ Ranch.#  €18.95

COWBOY RIBEYE  (GF) 
Ζουμερό φιλέτο Cowboy Ribeye 397γρ. επικαλυμμένο με βούτυρο 
μυρωδικών. Σερβίρεται με πουρέ από φρέσκιες πατάτες και φρέσκα 
λαχανικά.*#  €29.95  
Απολαύστε το πιάτο σε στιλ Surf n’ Turf με  
‘One Night In Bangkok Spicy Shrimp™’ γαρίδες €5.75

NEW YORK STRIP STEAK  (GF) 
Ζουμερό φιλέτο New York Strip Steak 340γρ. επικαλυμμένο με 
βούτυρο μυρωδικών. Σερβίρεται με πουρέ από φρέσκιες πατάτες  
και φρέσκα λαχανικά.*#  €23.95 
Απολαύστε το πιάτο σε στιλ Surf n’ Turf με  
‘One Night In Bangkok Spicy Shrimp™’ γαρίδες €5.75

FAMOUS FAJITAS 
Οι κλασσικές Tex-Mex Fajitas, σερβίρονται με Pico de Gallo, τυριά 
Monterey Jack και Cheddar, φρέσκο Guacamole, Sour Cream και 
ζεστές πίτες Tortillas.  
Με φιλέτο κοτόπουλο στη σχάρα  €17.95  
Με φιλέτο από μοσχάρι*    €19.95  
Συνδυασμός από δυο είδη*    €19.95  
Με λαχανικά#∆  (V, VG-A)   €16.95 

TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE  
Ζυμαρικά Cavatappi αναμεμειγμένα σε σάλτσα 4 τυριών, 
ψιλοκομμένες κόκκινες πιπεριές και στήθος από κοτόπουλο  
142γρ στη σχάρα.  €13.50 

BARBECUE CHICKEN  (GF) 
Μισό κοτόπουλο ψημένο και μαριναρισμένο με την δικιά μας  
σπιτική σάλτσα BBQ. Σερβίρετε με πατάτες τηγανητές,  
Coleslaw και φασόλια σε στιλ Ranch.#  €17.95 

SMOKEHOUSE BBQ COMBO  (GF-A) 
Επιλέξτε ανάμεσα από τρυφερά Baby Back Ribs, κοτόπουλο ή και 
τρυφερά καπνιστά κομμάτια χοιρινού. Όλα τα κρέατα σερβίρονται 
με την δικιά μας αυθεντική BBQ σως. Ο τέλειος συνδυασμός των 
καπνιστών μας πιάτων με πατάτες τηγανητές, σαλάτα Coleslaw και 
φασόλια σε στιλ Ranch.∆   
Duo Combo  €18.95  
Trio Combo  €19.95 

CEDAR PLANK SALMON  (GF)   
Σολωμός Νορβηγίας 227γρ ψημένο στη σχάρα πάνω σε φλοίδα 
ξύλου από κέδρο με Sweet & Spicy μουστάρδα. Σερβίρεται με  
πουρέ απο πατάτα και φρέσκα λαχανικά.*#  €16.95

TUPELO CHICKEN TENDERS   
Χειροποίητα φιλετάκια κοτόπουλου πανέ. Σερβίρονται με τηγανητές 
πατάτες ,σως μουστάρδας-μελιού  και σπιτική BBQ Sauce.  €10.50 

Αναβαθμίστε το πιάτο σας με μια Classic Caesar συνοδευτική σαλάτα.∆ (GF-A) (€5.00)
SPECIALITY ENTRÉES

Διαθέτουμε πληροφορίες για αλλεργίες αναφορικά με όλα τα είδη του μενού μας. Εάν υποφέρετε από διατροφικές αλλεργίες,παρακαλούμε να 
ενημερώσετε τον σερβιτόρο σας πριν δώσετε την παραγγελία σας ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. †Περιέχει ξηρούς καρπούς 
ή καρπούς. *Η κατανάλωση ωμού ή ελαφρώς μαγειρεμένου φαγητού στα Hamburgers, κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, μαλάκια ή αυγά μπορεί 
να προκαλέσει δηλητηρίαση, ειδικά εάν λαμβάνετε ειδική ιατροφαρμακευτική αγωγή. #(GF) Χωρίς-Γλουτένη, (V) Vegeterian, (VG) Vegan. Αυτά 
τα πιάτα μπορούν να τροποποιηθούν ώστε ώστε να είναι Χωρίς-Γλουτένη, Vegeterian η Vegan. ∆(GF-A) δυνατότητα παρασκευής Χωρίς-Γλουτένη, 
(V-A) δυνατότητα παρασκευής σε Vegeterian, (VG-A) δυνατότητα παρασκευής σε Vegan. Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τον σερβιτόρο σας για 
οποιαδήποτε διατροφική η διαιτητική ανάγκη πριν δώσετε την παραγγελία σας.

TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE

COWBOY RIBEYE

BABY BACK RIBS

FAMOUS FAJITAS



Τίποτα δεν μπορεί να σε  
“ροκάρει” περισσότερο από μια 
γλυκιά απόλαυση με προτάσεις  
όπως τα Milkshakes έως το  
Hot Fudge Brownie, όλα τα  
επιδόρπιά μας τα ΄́ ΣΠΑΝΕ΄́

DESSERTS &
MILKSHAKES

HOT FUDGE BROWNIE
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DESSERTS
HOT FUDGE BROWNIE  (GF-A)  
Brownie σερβιρισμένο με παγωτό βανίλια, 
ζεστή Fudge, τρούφα σοκολάτας, φρέσκια 
σπιτική σαντιγί και Maraschino Cherry.∆ 
€11.25

NEW YORK CHEESECAKE  
Πλούσιο και κρεμώδες NY-style Cheesecake. 
Σερβίρεται με σάλτσα από φρέσκες  
φράουλες.  €8.25

HOMEMADE APPLE COBBLER 
Παραδοσιακό Apple Cobbler με ζεστά 
χρυσοψημένα κομμάτια μήλου Granny Smith. 
Συνοδεύεται με παγωτό βανίλια και  
σιρόπι καραμέλας.  €8.95

ICE CREAM  (GF) 
Επιλέξτε ανάμεσα απά βανίλια Μαδαασκάρης  
ή πλούσια σοκολάτα.#  €6.00

DINER-STYLE MILKSHAKE 
Κρεμώδες και πλούσιο Milkshake. Επιλέξτε 
ανάμεσα σε σοκολάτα ή βανίλια Μαδαγασκάρης. 
Γαρνίρεται με φρέσκια σαντιγί.  €6.00

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΩΡΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΩΡΙΣ 
ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ ΕΔΩ.  ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ ΕΔΩ.  

HOMEMADE APPLE COBBLER

NEW YORK CHEESECAKE

DRINK RESPONSIBLY: www.eneap.com.gr

Οι τιμές περιλαμβάνουν ποσοστά σερβιτόρων, όλες τις νόμιμες φορολογικές επιβαρύνσεις Φ.Π.Α καθώς και Δημοτικό φόρο. 
Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία σε θήκη δίπλα στην έξοδο για την διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας. Ο καταναλωτής (πελάτης) δεν έχει 

υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιο). 
GB The shop is obliged to have printed documents in a safe case by the exit, for the purpose of registering any complaints. F Le magazin doit disposer des 

billetins imprimes, dans une case speciale a cote de la sortie, pour la formulation de toute plainte. D Das Lokal ist verpflichtet Formulare in einem gesonderten 
Fach am Ausgang zur Verfugung zu stellen, un gegenbenefalls Beschwerden anzugeben. Απολαύστε Υπεύθυνα: www.eneap.com.gr 

Αγορανομικός υπεύθυνος: ΤΣΑΜΤΣΟΥΚΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
Διαθέτουμε πληροφορίες για αλλεργίες αναφορικά με όλα τα είδη του μενού μας. Παρακαλούμε απευθυνθείτε στον σερβιτόρο σας για επιπλέον λεπτομέρειες. Εάν υποφέρετε από 

διατροφικές αλλεργίες, παρακαλούμε να ενημερώσετε τον σερβιτόρο σας πρίν την παραγγελία σας. Για όλα τα τηγανητά είδη χρησιμοποιείται μείγμα ηλιελαίου και φοινικέλαιο, 
για τις σαλάτες ελαιόλαδο ή ηλιέλαιο. Το μπέργκερ για χορτοφάγους,οι μπριζόλες, το κοτόπουλο, τα λουκάνικα, τα τοπικά γλυκά, το χοιρινό, τα παναρισμένα κρεμμύδια, τα ανάμεικτα 
τυριά, τα ψωμάκια brioche, τα μπέργκερ, σολωμός, καλαμάρια, γαρίδες, γλυκό brownie, λουκάνικα, πατάτες τηγανιτές, πατάτες με φλούδα είναι κατεψυγμένα με τη μέθοδο IQF για 

την ασφάλεια διακίνησής τους στην εφοδιαστική αλυσίδα, διατηρώντας αναλλοίωτη τη φρεσκάδα τους μέχρι τη στιγμή που θα φτάσουν στο πιάτο σας.
†Περιέχει ξηρούς καρπούς ή καρπούς. *Η κατανάλωση ωμού ή ελαφρώς μαγειρεμένου φαγητού, στα hamburgers, κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, μαλάκια ή αυγά μπορεί να 

προκαλέσει δηλητηρίαση, ειδικά εαν λαμβάνετε ειδική ιατροφαρμακευτική αγωγή. #(GF) Χωρίς-Γλουτένη, (V) Vegeterian, (VG) Vegan. Αυτά τα πιάτα μπορούν να τροποποιηθούν 
ώστε ώστε να είναι Χωρίς-Γλουτένη, Vegeterian η Vegan. ∆(GF-A) δυνατότητα παρασκευής Χωρίς-Γλουτένη, (V-A) δυνατότητα παρασκευής σε Vegeterian, (VG-A) δυνατότητα 

παρασκευής σε Vegan. Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τον σερβιτόρο σας για οποιαδήποτε διατροφική η διαιτητική ανάγκη πριν δώσετε την παραγγελία σας.
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Η επίσκεψή σας oλοκληρώνεται με την αγορά ενός 
αναμνηστικού T-shirt, όπως το Classic Logo t-shirt το πιο 
περιζήτητο T-shirt στη Γη. Αξίζει να επισκεφτείτε το
Rock Shop® για να αποκτήσετε το δικό σας.



/HARDROCKCAFE/HARDROCK /HARDROCK

DRINKS

HURRICANE



€18.65 INCLUDES YOUR OWN COLLECTIBLE GLASS

SIGNATURE COCKTAILS
HURRICANE  
Our signature cocktail and a 1940s New Orleans classic!  
Bacardi Superior Rum, a blend of orange, mango, pineapple juice 
and grenadine, finished with a float of Captain Morgan Dark Rum 
and Amaretto.  €10.05

CLASSIC CARIBBEAN MOJITO 
A treasured favourite with a little extra jazz! 
Bacardi Superior Rum, fresh mint, lime juice and sparkling soda, 
with a premium Bacardi Añejo Cuatro floater and a powdered 
sugar sprinkle.  €10.05

HURRICANE CLASSIC CARIBBEAN MOJITO

DRINK RESPONSIBLY: www.eneap.com.gr



€18.65 INCLUDES YOUR OWN COLLECTIBLE GLASS

SIGNATURE COCKTAILS
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PASSION FRUIT MAI TAI 
A Tiki classic invented in the 1940s in California! 
Sailor Jerry Spiced Rum, passion fruit and a blend of traditional 
Tiki flavours, topped with a pineapple wedge.†  €10.05

RHYTHM & ROSÉ MULE 
Absolut Vodka and crisp Rosé, with the refreshing flavours of  
passion fruit, green tea and lime finished with Fever-Tree Ginger Beer, 
served in our signature Mule Mug.  €12.35

BAHAMA MAMA 
Bacardi Superior Rum, Malibu Coconut, crème de banana, grenadine, 
pineapple and orange juice.  €9.45

RHYTHM & ROSÉ MULE PASSION FRUIT MAI TAI

DRINK RESPONSIBLY: www.eneap.com.gr



CLASSIC COCKTAILS

PALOMA SMOKED OLD FASHIONED

SMOKED OLD FASHIONED 
A smoky version of an 1800s vintage whisky beverage. 
Bulleit Bourbon, house-made brown sugar 
simple syrup, cherry bitters and a cherry garnish.  €9.75

PALOMA 
A refreshing classic Mexican cocktail.  
Cazadores Tequila with grapefruit juice, agave syrup and a hint of 
lime, topped with club soda.  €10.05

DIRTY MARTINI 
Absolut Vodka, olive juice, Dry Vermouth, shaken and 
garnished with green olives.  €9.75

COSMOPOLITAN 
Absolut Vodka, Cointreau, lime and cranberry juices, 
shaken and served chilled.  €10.05

DRINK RESPONSIBLY: www.eneap.com.gr



CLASSIC COCKTAILS

WHISKEY SOUR ESPRESSO MARTINI 
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WHISKEY SOUR 
A favourite amongst sailors in the 1800s and beyond.  
Maker's Mark, lemon juice and egg whites shaken until frothy  
and chilled.  €9.75

GIN & TONIC 
Originally served for medicinal purposes, this 'G&T'  
is just what the doctor ordered!  
Plymouth Gin and Fever-Tree Elderflower Tonic, served with  
juniper berries, cucumber & lime.  €10.35

ESPRESSO MARTINI 
Absolut Vodka, Kahlúa Coffee Liqueur and fresh brewed espresso, 
shaken until frothy and chilled.  €11.10

MANHATTAN 
A NYC classic originating in the 1800s.  
Bulleit Bourbon, sweet vermouth, cherry bitters and finished with a 
cherry garnish.  €10.05

DRINK RESPONSIBLY: www.eneap.com.gr



€18.65 INCLUDES YOUR OWN COLLECTIBLE GLASS

JAM SESSIONS
SOUTHERN ROCK   
Jack Daniel's Tennessee Whiskey, Southern Comfort, Chambord 
Raspberry Liqueur and Smirnoff Vodka, mixed with sweet & sour  
and topped with Sprite.  €10.05

ROCKIN’ FRESH RITA 
Jose Cuervo Silver Tequila, lime juice and agave nectar, finished with  
our signature sweet and savoury rim.  €10.05 
Upgrade to Patrón Silver Tequila for €1.00 more.

TROPICAL MARGARITA 
Jose Cuervo Silver Tequila, house-infused with fresh strawberries, 
Cointreau Orange Liqueur, and the fresh flavours of guava, pineapple  
and lime juice.  €12.35

ELECTRIC BLUES 
Smirnoff Vodka, Bacardi Superior Rum, Beefeater Gin and blue curaçao  
with sweet & sour and topped with Red Bull® Yellow Edition.  €11.10

ROCKIN’ FRESH RITA TROPICAL MARGARITA

DRINK RESPONSIBLY: www.eneap.com.gr



€18.65 INCLUDES YOUR OWN COLLECTIBLE GLASS

JAM SESSIONS
BLACKBERRY SPARKLING SANGRIA 
A signature blend of red wine, the fresh flavours of blackberries,  
cranberry juice and squeeze of orange, topped with sparkling wine. 
€9.75

PURPLE HAZE 
Smirnoff Vodka, Beefeater Gin and Bacardi Superior Rum mixed with 
sweet & sour, topped with Sprite and Chambord Raspberry Liqueur.  
€10.05

ULTIMATE LONG ISLAND ICED TEA 
Tito’s Handmade Vodka, Bombay Sapphire Gin, Sailor Jerry Spiced Rum, 
Cointreau Orange Liqueur, house-made sour mix finished with a splash  
of Coca-Cola.  €12.35

BLACKBERRY SPARKLING SANGRIA SOUTHERN ROCK 
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DRINK RESPONSIBLY: www.eneap.com.gr



SHOTS ALLIS

ONE

B52 LEMON DROP BUBBLEGUM

B52 
Kahlúa Coffee Liqueur, Baileys Irish Cream, Grand Marnier.   
€8.25

GREEN TEA 
Peach Schnapps, Jameson Irish Whiskey, house-made sour mix.  €8.25

CRAN-A-KAZE 
Svedka Vodka, Triple Sec, lime and cranberry juices.  €8.25

LEMON DROP 
Absolut Citron Vodka, sugar rim & lemon wedge.  €8.25

BUBBLEGUM 
Baileys Irish Cream, blue curaçao, crème de banana.  €8.25

ALL SHOTS AVAILABLE IN A SOUVENIR GLASS FOR €12.50

DRINK RESPONSIBLY: www.eneap.com.gr



ALTERNATIVE ROCK
STRAWBERRY BASIL 
LEMONADE  
A refreshing lemonade muddled 
with fresh strawberries  
and basil.  €6.70 

MANGO TANGO 
Red Bull®, Finest Call Mango Purée  
and orange juice.  €6.70

MANGO-BERRY COOLER 
A tropical blend of mangos, 
strawberries, pineapple juice, 
orange juice and house-made sour 
mix topped with lemon-lime soda.   
€6.70

STRAWBERRY BASIL LEMONADE

€15.15 INCLUDES YOUR OWN COLLECTIBLE GLASS
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COLD BEVERAGES
Hard Rock proudly serves a range of   products.

Soda 450ml  €3.25

Soda refill 330ml (per person)  €4.95

Homemade Lemonade  
450ml  €4.50

Large Btl Water 1000ml  €3.25

Sparkling Water 250ml  €3.20

Juices 330ml  €4.00

Fresh Juices 330ml  €4.80

Homemade Iced Tea  
450ml  €4.20

Cappuccino Freddo  €4.20

Espresso Freddo  €3.80

Frappé  €3.40

Cold Chocolate  €4.00



DRINK RESPONSIBLY: www.eneap.com.gr

BEER

BOTTLE
CARLSBERG 330ml  €6.25

SOMERSBY   €5.00
Apple/Watermelon/Pear 330ml 

CORONA 355ml  €6.25

BUD 330ml  €6.25

GRIMBERGEN DOUBLE 330ml  €8.25

FIX ΆνευΆνευ 330ml  €4.25
(Alcohol free)

MYTHOS RADLER 330ml  €5.75

GUINNESS DRAUGHT 330ml  €7.25

KRONENBOURG 1664 BLANC 330ml  €5.50

DRAUGHT  

FIX HELLAS 300ml     €4.45

FIX HELLAS 400ml     €5.45

KAISER 300ml     €5.00 

KAISER 400ml     €6.00

SCHNEIDER WEISSE 300ml  €6.25 

SCHNEIDER WEISSE 400ml  €7.25

 

€13.95 INCLUDES YOUR 20OZ COLLECTIBLE PINT GLASS

Our selection of beer may be available in bottles or on draught. 
Ask your server for additional local selection availability.



ENERGY DRINK
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RED BULL ENERGY DRINK €3.95

RED BULL SUGARFREE €3.95

RED BULL EDITION €3.95

€13.95 INCLUDES YOUR 20OZ COLLECTIBLE PINT GLASS

Our selection of beer may be available in bottles or on draught. 
Ask your server for additional local selection availability.



DRINK RESPONSIBLY: www.eneap.com.gr

All wines are available by the 750ml bottle or 175ml glass,  
except where noted.

WINE
BUBBLY Glass Bottle

SPRITZER €7.50  

PROSECCO 125ml €6.90 €39.95

MUMM CORDON ROUGE BRUT  €80.95

DOMAINE TSELEPOS AMALIA BRUT  €39.95

WHITE WINES  
AEGLI TSANTALI €4.45 €14.50

KOURELOU TSANTALI €5.00 €18.25

MOSCHOFILERO TSANTALI  €23.25

KANENAS TSANTALI  €29.25

PINOT GRIGIO VENETO  €29.95

MONDAVI CHARDONNAY  €30.25

CARAMELO 187ml  €4.95

MUSCAT OF SAMOS 125ml €4.00  

ROSÉ WINES
MAKEDONIKOS TSANTALI €5.00 €20.25

CARAMELO 187ml   €4.95

RED WINES
AEGLI TSANTALI €4.45 €14.50

MAKEDONIKOS TSANTALI €5.00 €18.00

KANENAS TSANTALI  €29.25

SANTA CRISTINA CHIANTI  €30.25

BARDOLINO ZONIN  €30.25

MONDAVI ZINFANDEL  €30.25
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COFFEE DRINKS

IRISH KISS

IRISH KISS  
Jameson Irish Whiskey, Baileys Irish 
Cream and brown simple syrup, 
topped with whipped cream and 
chocolate syrup.  €7.75

BAILEYS IRISH COFFEE  
This ‘spin’ on a classic is a velvety 
‘hug’ in a glass. Baileys Irish  
liqueur and coffee topped  
with whipped cream.  €6.95

IRISH COFFEE  
A true classic. Jameson Irish  
Whiskey and coffee topped with 
whipped cream.  €7.65

KAHLÚA COFFEE  
A match made in coffee heaven. 
Coffee, spiked with Kahlúa liqueur 
and topped with whipped cream.  
€7.95

HOT BEVERAGES

All prices are inclusive of service charges and all legal VAT and Municipality taxes.           

The consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received (receipt-invoice) GB The shop is 
obliged to have printed documents in a safe case by the exit, for the purpose of registering any complaints.  F Le magazin 

doit disposer des billetins imprimes, dans une case speciale a cote de la sortie, pour la formulation de toute  plainte.  
D Das Lokal ist verpflichtet  Formulare  in einem gesonderten  Fach am Ausgang zur Verfugung zu stellen, un 

gegenbenefalls Beschwerden anzugeben. We hold allergy information for all menu items, please speak to your server 
for further details. If you suffer from a food allergy please ensure that your server is aware before you place an order.

†Contains nuts or seeds.  HYGIENE RESPONSIBLE: George Barbalias

DRINK RESPONSIBLY: www.eneap.com.gr

Espresso  €2.25

Double Espresso  €2.90

Caffè Latte  €4.50

Greek Coffee  €2.20

Double Greek Coffee  €2.60

Tea  €3.60

Cappuccino  €4.00

Double Cappuccino  €4.50

Flat White  €3.60

Instant Coffee  €3.40

Hot Chocolate  €4.00

Chocolate Viennois  €4.50



Join today and earn points, 
access rewards and feel the 
thrill of getting more.

Get rewarded 
for your 
purchases

For more information visit
unitybyhardrock.com

Must be at least eighteen (18) years old to enroll. Additional terms and conditions apply.  
Visit unitybyhardrock.com for full terms and conditions and participating locations.


