
original legendary® burger

LEGENDARY

Des de 1971, Hard Rock s'ha centrat en el poder unificador de la música. La Fundació Hard Rock Heals 
proporciona fons per a programes comunitaris i de caritat basats en la música a més de 75 països.
Avui, a través de la nostra campanya Turn It Up !, pots col•laborar amb els nostres esforços 
filantròpics fent una contribució a Hard Rock Heals simplement arrodonint la teva factura final.
El 100% de la teva donació es farà servir per a serveis d'ajut a l'autisme, musicoteràpia, atenció a 
persones grans i molt més.

LOVE ALL, SERVE ALL



jumbo combo 

STARTERS & SALADS
Els millors ingredients, elaborats a mà per 
artistes abans coneguts com a xefs. Això és a 
per el que has vingut. Que comenci la festa.



classic nachos
southwest chicken 
flatbread

california-style 
cobb salad
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Disposem d’informació d’al·lèrgens per a tots els ítems del menú. Si us plau, parli amb el seu cambrer per a obtenir més detalls. 
Si vostè pateix una al•lèrgia a algun aliment, asseguri’s d’informar al seu cambrer  al moment de fer la seva comanda.
†Conté fruits secs o llavors.*Aquests ítems contenen (o poden contenir) ingredients crus o poc cuinats.  El consum d’ingredients 
crus o poc cuinats com hamburgueses, carns, aus, peix, marisc o ous pot augmentar el risc de malaltíes digestives, especialment 
si vostè es troba sota control mèdic.

WINGS  
Aletes extragrans amb el nostre adob sec, rostides 
lentament i servides amb formatge blau i bastonets de 
pastanaga i api. Servides a l’estil Buffalo amb les nostres 
salses Classic Rock, Signature BBQ o Heavy Metal.  11.95

CAULIFLOWER WINGS (NOVES)    
Aletes cruixents de coliflor a l’estil Buffalo, servides 
amb bastonets de pastanaga i api amb salsa de 
formatge blau.  10.45

CLASSIC NACHOS   
Una muntanya de xips de tortilla amb capes de fesols a 
l’estil ranxer i una mescla de formatges, acabada amb 
pico de gallo fresc, jalapenyos picants, ceba envinagrada i 
formatges Cheddar i Monterey Jack fosos.  13.25
Afegeix guacamole 3.00 
O pollastre a la graella 5.00
O vedella* 7.20

STARTERS

New

New

CHICKEN CAESAR SALAD 
Enciam romà acabat de tallar cobert de salsa Caesar 
amb Parmesà cruixent i pa torrat, acabada amb un pit 
de pollastre a la graella i làmines de parmesà.  16.95 
O gambes a la graella 19.45 
O salmó a la graella* 19.45

CALIFORNIA-STYLE COBB SALAD  
Pollastre a la graella, alvocat fresc, blat de moro, 
mongetes negres, formatge Monterey Jack, magrana 
i pipes sobre un llit de barreja d'enciams cobert amb 
cremosa salsa ranxera. Substitueix per gambes a 
la graella.†  15.45
 
CLASSIC WALDORF SALAD 
Un clàssic americà que data de 1896.
Pollastre a la graella amb verdures fresques amb una 
salsa ranxera d’espècies, amb pomes tallades a rodanxes, 
api, magrana, raïm verd i nous.†  15.45

SALADS

JUMBO COMBO   
Una selecció dels nostres aperitius més populars: les nostres clàssiques aletes, anelles de ceba, 
tires de pollastre estil Tupelo, rotllets de primavera del Sud-oest i bruschetta. Es serveixen amb 
les nostres salses casolanes de mostassa i mel, barbacoa i formatge blau.  20.95

FLATBREADS
MARGHERITA FLATBREAD
Cruixent flatbread amb tomàquet Roma a rodanxes, 
salsa d’espècies, all rostit, formatges romà i mozzarela 
i alfàbrega fresca. 11.75

SOUTHWEST CHICKEN FLATBREAD
Pa pla cruixent amb pollastre a la graella, pìco de gallo, pebrot 
vermell en daus, ceba tendra, alvocat, mozzarella i allioli de 
chipotle lleugerament picant.* 13.25



LEGENDARY® BURGERS

original legendary® burger

Una hamburguesa llegendària des de 1971, cada 
hamburguesa de mitja lliura està feta amb la millor barreja 
de vedella, creada especialment per a Hard Rock.



atomic burger
barbecue bacon 
cheeseburger

guinness® & bacon  
jam cheeseburger
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New

BARBECUE BACON CHEESEBURGER   
Acompanyada de salsa barbacoa i acabada amb ceba 
caramel·litzada, formatge Cheddar, beicon fumat, enciam 
cruixent i tomàquet de vinya.*  16.45 

ATOMIC BURGER
Amanida amb ceba fregida picant, jalapeños fregits, 
formatge Pepper Jack amb cruixent enciam, tomàquet 
madurat en branca i allioli de chipotle.*  16.45

BLACK BEAN & QUINOA BURGER 
Una hamburguesa vegetariana feta a mà a base de 
mongetes negres, amb julivert fresc, pebrot vermell 
trossejat i formatge Monterey Jack, servida en un panet 
torrat amb guacamole fresc i allioli de chipotle.†*  15.95

RUSTIC ANGUS® BURGER
220gr d’hamburguesa de vedella Angus® criada amb 
alimentació ecològica, salsa romesco, formatge de cabra 
curat, una anella de ceba a la graella, enciam frisée i xips 
de carxofa, servida en cruixent pa rústic.*  16.45

GUINNESS® & BACON JAM CHEESEBURGER
Amanida amb melmelada de beicon  Jameson®  i salsa de 
formatge Guinness, servit amb cruixent enciam i tomàquet 
de branca.*  16.45

THE BIG CHEESEBURGER  
Coronada amb tres rodanxes gruixudes de formatge a 
escollir entre Americà, Monterey Jack, Cheddar o Suís, 
acompanyada  d’enciam cruixent, tomàquet i ceba.*  16.45 
Afegeix bacon (1.40)

Grilled medium well and served on a toasted bun with seasoned fries. 
Complement with a Caesar or House Salad (5.20)

LEGENDARY® BURGERS

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER    
The burger that started it all! A juicy 1/2-lb beef burger topped with smoked bacon, Cheddar 
cheese, golden fried onion ring, crisp lettuce and vine-ripened tomato.*  16.45

Disposem d’informació d’al·lèrgens per a tots els ítems del menú. Si us plau, parli amb el seu cambrer per a obtenir més detalls. 
Si vostè pateix una al•lèrgia a algun aliment, asseguri’s d’informar al seu cambrer  al moment de fer la seva comanda.
†Conté fruits secs o llavors.*Aquests ítems contenen (o poden contenir) ingredients crus o poc cuinats.  El consum d’ingredients 
crus o poc cuinats com hamburgueses, carns, aus, peix, marisc o ous pot augmentar el risc de malaltíes digestives, especialment 
si vostè es troba sota control mèdic.

Prova les nostres saboroses patates fregides 
artesanals per només 1.00 més

Bacon	 1.40	
Bolets	 2.25	
Ceba	caramelitzada	 1.95	
Daurades	anelles	de	ceba	 6.50	
Classic	Shake 6.45 

Actualitzeu qualsevol hamburguesa Legendary® 
amb aquests acompanyaments premium

PATATES	FREGIDES	ASSAONADES	AMB	CHILLI	I	KETCHUP	
CHIPOTLE	GARLIC	

PATATES	FREGIDES	PARMESAN	ROMANO	AMB	ALLIOLI
PATATES	AMB	SALSA	DE	FORMATGE	I	CERVESA	GUINNESS	



new york strip steak

ENTRÉES
No pot ser millor que això: a la graella, 
condiments únics, ingredients frescos. 
Un banquet digne d'una estrella del rock.



grilled norwegian salmon famous fajitas
twisted mac, chicken 
& cheese

Disposem d’informació d’al·lèrgens per a tots els ítems del menú. Si us plau, parli amb el seu cambrer per a obtenir més detalls. 
Si vostè pateix una al•lèrgia a algun aliment, asseguri’s d’informar al seu cambrer  al moment de fer la seva comanda.
†Conté fruits secs o llavors.*Aquests ítems contenen (o poden contenir) ingredients 
crus o poc cuinats.  El consum d’ingredients crus o poc cuinats com hamburgueses, 
carns, aus, peix, marisc o ous pot augmentar el risc de malaltíes digestives, 
especialment si vostè es troba sota control mèdic. © 2018 Hard Rock International - CAT 11/18 BAR

FAMOUS FAJITAS 
Escull entre pollastre, vedella o gambes a la graella, 
acompanyats de pico de gallo, formatges Monterey 
Jack i Cheddar, guacamole fresc, crema agra i tortillas 
de blat calentes.*
Duo combo   21.45
Vedella a la graella*  21.45
Pollastre a la graella  19.95
Gambes a la graella  21.45
Verdures a la graella  18.95 
 

TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE   
Macarrons cavatappi en una salsa de tres formatges 
amb pebrots vermells a daus, cobert amb pa torrat de 
julivert i parmesà i pit de pollastre a la graella.  16.25 
Substitueix per carn de porc esmicolada

GRILLED NORWEGIAN SALMON   
Filet de salmó noruec de 8-oz (225g), embolicat en 
paper de cedre, rostit a foc lent, amb un toc de salsa 
barbacoa agredolça i mantega maître. Acompanyat de 
puré de patates golden i verdura de temporada.*  17.45

COWBOY RIB EYE  
Saborós entrecot de 14-oz (454g) rostit fins a 
la perfecció i coronat amb mantega d´herbes. 
Acompanyat de puré de patates golden i verdura de 
temporada.*  26.75
Afegeix-li una broqueta de gambes 7.45

NEW YORK STRIP STEAK   
Un gran i sucós entrecot New York de 12-oz (340g), 
assaonat i rostit al teu gust. Coronat amb mantega 
d´herbes i acompanyat de puré de patates golden i 
verdura de temporada.*  24.95  
Afegeix-li una broqueta de gambes 7.45

TUPELO CHICKEN TENDERS   
Pit de pollastre empanat a mà, fregit lleugerament i 
servit amb patates fregides assaonades i les nostres 
salses de mostassa i mel i Barbacoa.  14.45

ENTRÉES
Complementa-ho amb una amanida Caesar o de la casa (5.20)

ACOMPANYAMENTS PREMIUM

PATATES FREGIDES ASSAONADES   5.20
VERDURA FRESCA DE TEMPORADA    3.95
TWISTED MAC & CHEESE        5.20 
DAURADES ANELLES DE CEBA   6.50 
PURÉ DE PATATES GOLDEN     4.25



baby back ribs

SMOKEHOUSE  
& SANDWICHES

Prepara els tovallons, perquè les nostres 
especialitats fumades són tan tendres que es 
desfan amb només clavar-hi la forquilla. Primer 
les marinem amb genialitat per després cuinar-les 
a foc lent perquè et sentis com a casa.



bbq pulled pork sandwich

the texan

classic club sandwich

SMOKEHOUSE

New

Acompanyat de patates fregides, fesols a l’estil ranxer i 
amanida de col. Complementa-ho amb una amanida Cesar 
o de la casa (5.20)

BABY BACK RIBS  
Tendres Baby Back Ribs, assaonades amb el nostre amaniment 
casolà d’espècies, glassejades amb la nostra salsa barbacoa i 
rostides a la perfecció.  20.45 

SMOKEHOUSE BARBECUE COMBO
Perfecte per a qui ho vol tot – Baby Back Ribs i Pulled Pork.  
20.45     

BBQ PULLED PORK SANDWICH   
Porc fumat esmicolat a mà amb la nostra única salsa de 
barbacoa dolça, servida en un panet torrat amb cremosa 
amanida de col clàssica i poma a rodanxes.*  14.45

THE TEXAN
Porc esmicolat fumat amb fusta de noguer, amb la nostra 
salsa barbacoa, formatges Monterey Jack i Cheddar, cruixents 
jalapeños i cebra fregida, apilats en un panet torrat.*  
The Texan          14.95
Go big (10-oz)   15.95

SANDWICHES

GRILLED CHICKEN SANDWICH  
Pit de pollastre a la graella amb formatge Jack fos, bacó fumat, 
enciam cruixent, tomàquet fresc i  servit sobre un panet torrat.  
14.25
         
CLASSIC CLUB SANDWICH   
Pa torrat amb maionesa, enciam iceberg, tomàquet, bacon 
fumat i pollastre a la graella laminat.  14.45

Servits amb patates fregides condimentades o substitueix-les 
per daurades anelles de ceba (2.25).
Complementa-ho amb una amanida Caesar o de la casa (5.20).

Prova les nostres saboroses patates fregides 
artesanals per només 1.00 més

PATATES	FREGIDES	ASSAONADES	AMB	CHILLI	I	KETCHUP	
CHIPOTLE	GARLIC	

PATATES	FREGIDES	PARMESAN	ROMANO	AMB	ALLIOLI

PATATES	AMB	SALSA	DE	FORMATGE	I	CERVESA	GUINNESS	

Disposem d’informació d’al·lèrgens per a tots els ítems del menú. 
Si us plau, parli amb el seu cambrer per a obtenir més detalls. 
Si vostè pateix una al•lèrgia a algun aliment, asseguri’s d’informar 
al seu cambrer  al moment de fer la seva comanda.
†Conté fruits secs o llavors.*Aquests ítems contenen (o poden contenir) 
ingredients crus o poc cuinats.  El consum d’ingredients crus o poc cuinats 
com hamburgueses, carns, aus, peix, marisc o ous pot augmentar el risc 
de malaltíes digestives, especialment si vostè es troba sota control mèdic. © 2018 Hard Rock International - CAT 11/18 BAR



hot fudge brownie

freshdelicious
DESSERTS & COFFEES

Deliciosa xocolata desfeta i cremós gelat. Això sí 
que és l’autèntic rock’n’roll.



DESSERTS

homemade apple cobbler
cheesecake made with  
oreo® cookie pieces

HOT FUDGE BROWNIE   
Gelat de vainilla i xocolata calenta desfeta sobre un brownie casolà, coronat amb nous, 
encenalls de xocolata, nata muntada i una cirera marrasquino.†  9.75 (per compartir)

HOT	BEVERAGES
ESPRESSO   2.30
CAPPUCCINO   2.95
CAFFE LATTE   2.95
AMERICANO   2.30
HOT CHOCOLATE   2.95
TWININGS OF LONDON SPECIALITY TEAS   2.45

COLD	BEVERAGES
REFRESC  4.30
SUC   3.30
AIGUA  2.55
TE FRED   2.45

Disposem de tota la informació necessària sobre possibles al•lèrgies de qualsevol ingredient del nostre menú. Si us plau, si té qualsevol 
dubte parli amb el seu cambrer per a obtenir més detalls. Si vostè pateix una al•lèrgia a qualsevol dels nostres aliments asseguri’s 
prèviament que el seu cambrer ha estat informat en el moment de fer la seva comanda. 
†Aquest plat conté nous o llavors.

Disponibilitat per a grups o esdeveniments privats. Truca al +34 93 270 23 05.
Cap àpat es pot donar per finalitzat sense una de les nostres famoses samarretes de cotó, com 

la Classic Logo-T, el souvenir més venut del món. No t’oblidis de passar pel nostre Rock Shop per comprar-ne la teva!

Molt sovint ens pregunten amb les propines.
Un servei de qualitat normalment és reconegut amb una propina. Gràcies

join hardrockrewards.com

© 2018 Hard Rock International - CAT 11/18 BAR

CHEESECAKE MADE WITH OREO® 
COOKIE PIECES
El nostre cremós pastís de formatge casolà, elaborat a 
l’estil de Nova York, farcit i amb crosta de cruixents 
galetes Oreo®.  8.25 

HOMEMADE APPLE COBBLER
Pastís elaborat a base de les més sucoses i suculentes 
pomes, condimentades amb les espècies més fines. Està 
tan deliciós que et semblarà com preparat per la teva 
àvia. El pastís es serveix amb el nostre gelat de vainilla, 
cobert amb nous i salsa de caramel.†  9.45

CLASSIC DINER-STYLE MILK SHAKES  
Una altra Llegenda Hard Rock. La teva elecció amb 
gelat de vainilla o xocolata.  6.45 
Demana’l en un got souvenir Hurricane de 23 oz. 
o una pinta de 20 oz i queda’t el got 
(suplement addicional)

GELAT DE VAINILLA O XOCOLATA
Escull entre vainilla o xocolata.
Petit   4.75
Gran   6.75



Inscriu-te avui a Hard Rock Rewards®! Ofertes exclusives al Cafe i a les nostres Rock Shops.
Oferta anual d'aniversari • Experiències úniques per als nostres membres • Ofertes exclusives 
• Prioritat per a disposar de la primera taula disponible
Pregunta al teu cambrer o visita hardrockrewards.com

hard rock events

Des d'una reunió íntima fins un gran esdeveniment, els amplis i exclusius recursos de 
Hard Rock et permetran preparar celebracions i reunions corporatives, recepcions durant 
una convenció, premis per incentius o fins i tot una boda.

Per saber com preparar el teu esdeveniment al teu Hard Rock més proper, visita 
www.hardrockmeetings.com.

Cap menjar estarà complert sense una samarreta de cotó natural, com la clàssica amb el nostre logo, el
souvenir més venut del món. No dubtis a passar per la nostra Rock Shop® per a endur-te'n la teva.



Inscriu-te avui a Hard Rock Rewards®! Ofertes exclusives al Cafe i a les nostres Rock Shops.
Oferta anual d'aniversari • Experiències úniques per als nostres membres • Ofertes exclusives 
• Prioritat per a disposar de la primera taula disponible
Pregunta al teu cambrer o visita hardrockrewards.com








