
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 at the time of order. † Contains seeds. *These items contain (or may contain) raw or undercooked ingredients. Consuming raw or 
undercooked hamburgers, meats, poultry, seafood, shellfish or eggs may increase your risk of foodborne illness, especially if you have certain medical 
conditions. 2000 calories a day is used for general nutrition advice, but calorie needs vary. Additional nutritional information is available upon request. 
©2021 Hard Rock International (USA), Inc. All rights reserved.

FEHC EVITUCEXEREGANAM LARENEG

LEGENDARY BEVERAGES
Cervesa Turia €4.50
Valencia

Eric Swanson Jordi Conesa

€4.50Cervesa Malquerida
Barcelona

Sparkling Bulldog €11.50
Raïm verd, Bulldog Gin, St. Germain, suc
de llima i cava

€11.50Red Hot Rita
Tequila Jose Cuervo amb infusió de
chiles vermells, suc de llima i puré de
mango.

SPECIALS OF THE DAY
CRUIXENT ESPIRAL DE PATATA FREGIDA, 

AMB CREMA DE FORMATGE I SALSA BUFALO. 6,50€
Cruixent Espiral de patata artesana fregida a la perfecció, 

banyada amb una suau crema de formatge i salsa picant estil Bufalo.

BOTIFARRA AMB BOLETS SALTEJATS I PA AMB TOMÀQUET  13.95€
200 gr de botifarra procedent de porc de producció Ecològica acompanyada 

de bolets de temporada saltejats amb all i julivert i pa amb tomàquet.

COSTELLA DE VEDELLA DE PROCEDÈNCIA LOCAL 23,75€
Costella de vedella de procedència local, cuinada a baixa temperatura, 

finalitzada en el grill, amb oli d'herbes, guarnició d'una amanida 
d'enciams frescos, puré de patates i xampinyons.

HAMBURGUESA LOCAL 18,45€
Hamburguesa de vedella amb escalivada de verdures, salsa romesco, 

formatge de cabra “Garrotxa” i servit amb pa artesà local.
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