
GLUTEN-FREE MENU

Estem proporcionant aquesta informació per als articles en el menú de Hard Rock que es fan sense gluten perquè els nostres clients amb al·lèrgies alimentàries poden fer seleccions d’aliments 
informats. Perquè confiem en els nostres proveïdors d’informació precisa, el nostre fet de menú de zero i operacions de cuina normals que involucren àrees de cuina i preparació compartides, 
incloent oli de fregidora comú, no podem eliminar per complet el risc d’aliments que vénen en contacte amb altres productes alimentaris o el risc d’informació d’al·lèrgens inexacta que es 
proporciona a nosaltres. A causa d’aquestes circumstàncies, no podem garantir que qualsevol element de menú pugui ser completament lliure d’al·lèrgens. 
 
* Consumir hamburgueses crues o poc cuinades, carns, aviram, mariscs, mariscs o ous pot augmentar el risc de Malalties transmeses per aliments, especialment si vostè té certes condicions 
mèdiques. Tenim informació d’al·lèrgia per a tots els elements de menú, si us plau, parli amb el seu servidor per a.

STARTERS
WINGS 
340 gr de entrecot New York, rostit i cobert amb 
mantega d’herbes, servit amb patates fregides 
assaonades i verdures fresques.*  €12.25

ENTRÉES
NEW YORK STRIP STEAK 
340 gr de entrecot New York, rostit i cobert amb 
mantega d’herbes, servit amb patates fregides 
assaonades i verdures fresques.*  €26.45
 

GRILLED NORWEGIAN SALMON  
227 gr de salmó a la graella amb mantega d’herbes 
i salsa de barbacoa casolana, servit amb verdures 
fresques y patates fregides assaonades.*  €18.50 

BABY BACK RIBS  
Assaonades amb la nostra barreja d’espècies, 
glacejades amb la nostra salsa de barbacoa casolana i 
rostides a la perfecció, servides amb patates fregides 
assaonades, amanida de col i fesols estil ranxer.  €21.95

SALADS & SANDWICHES
GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD
Pit de pollastre de 227 gr, a la graella i tallat amb 
enciam romà fresc barrejat amb un clàssic guarniment 
Cèsar, rematat amb cruixent de parmesà, i làmines de 
formatge parmesà.  €17.25  
Substitueix el pollastre per Salmó a la graella.*  €19.75
Servit sense crostons. 

GRILLED CHICKEN SANDWICH  
227 gr de pollastre a la graella amb formatge  
Monterey Jack fos,  bacó fumat, enciam i tomàquet, 
servit en un panet sense gluten torrat amb  salsa de 
mostassa i mel. €14.45

SIDES
PATATES FREGIDES ASSAONADES  €5.25

VERDURES FRESQUES  €4.25 
PETITA AMANIDA CAESAR FRESCA.  
Servit sense crostons.  €5.75 

LEGENDARY® STEAK BURGERS 
ORIGINAL LEGENDARY® BURGER   
L’hamburguesa que ho va començar tot! Steak Burger 
de Black Angus, amb bacó fumat, formatge cheddar, 
enciam i tomàquet a sobre d ún brioix sense gluten. 
Acompanyat de patates fregides assaonades*  €16.95
Sense anella de ceba cruixent.

BBQ BACON CHEESEBURGER
Steak burger de  Black Angus, assaonada i segellada 
amb una barreja d’espècies pròpia, coberta amb salsa 
barbacoa casolana,, formatge cheddar, bacó fumat, 
enciam i tomàquet a sobre d ún brioix sense gluten. 
Acompanyat de patates fregides assaonades.*  €17.95
Sense cebes cruixents.

THE BIG CHEESEBURGER
Tres gruixuts talls de formatge cheddar fos en la 
nostra hamburguesa  de Black Angus, servida amb 
enciam, tomàquet i ceba vermella  a sobre d ún 
brioix sense gluten. Acompanyat de patates fregides 
assaonades*  €16.95

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER
Un tribut a la nostra “Down Home Double Burger” 
de 1971. Dues hamburgueses amb formatge americà, 
maionesa, enciam, tomàquet i ceba vermella a sobre 
d ún brioix sense gluten. Acompanyat de patates 
fregides assaonades.*    €20.95
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DESSERTS
HOT FUDGE BROWNIE
Brownie de xocolata calenta sense gluten cobert amb gelat 
de vainilla, xocolata desfeta, nous trossejades, encenalls de 
xocolata, nata fresca muntada i una cirera.†  €10.95  

VANILLA OR CHOCOLATE ICE CREAM
Tría entre xocolata o la vainilla.  €6.75  

KIDS
HAMBURGUESA INFANTIL SERVIT  
AND PATATAS ASSAONADES. Pan sense gluten  €9.95 
HAMBURGUESA INFANTIL AMB FORMATGE SERVIT 
AND PATATAS ASSAONADES. Pan sense gluten  €9.95 
PIT DE POLLASTRE INFANTIL SERVIT  
AMB VERDURES FRESQUES  €9.95 




