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TASTE A Classic
La Memorabilia no era al menú quan vam obrir per primera
Memorabilia wasn’t on the menu when we first opened in
vegada a Londres el 1971. Clapton volia reservar la seva taula
London in així
1971.
Clapton
wanted
his favourite
saved,
preferida,
que
vam penjar
la seva
guitarra.table
Cinc dècades
so
we
hung
up
his
guitar.
Five
decades
and
180+
Cafes
i més de 180 Cafes després,gairebé no ens queda espai later,
a
wenostres
hardly have
any space left on our walls.
les
parets.

Starters
The Ringo

THE RINGO

HARD ROCK N’ ROLL CHILI

Perfecte per compartir amb “una mica
d’ajuda dels meus amics.”
Tupelo Tenders, aletes clàssiques i anells
de ceba cruixents amb barbacoa, mel
i mostassa, salsa ranxera i salsa de
formatge blau per sucar. €17.45

Un clàssic favorit, ple de sabor.
Racció de 6 oz, feta amb carn vegetariana
Moving Mountains®, fesols negres,
espècies i una mica de salsa picant per a
un toc picant, acabat amb ceba cibulet.
€6.50

Entrees

Country Burger

HRC’S COUNTRY BURGER
Una recepta del vell sud i la nostra reivindicació de la fama! 6 oz de la millor
vedella picada, servit doble, cobert de formatge americà i cuit al punt més,
amb les nostres herbes i espècies, amb enciam, tomàquet, ceba, adobats i salsa
especial, servit amb patates fregides i condiment dolç al costat. €16.40

ROAD HOUSE RIB SANDWICH
Si heu estat a Hard Rock i no heu tastat les nostres costelles, llavors no heu estat
a Hard Rock. Baby back ribs desossades, fumades a casa i banyades en la nostra
salsa de barbacoa casolana en un pa torrat amb amanida de col, cogombrets
en escabetx, allioli picant i rematat amb cebes cruixents, servides amb patates
fregides. €16.95

Road House Rib Sandwich

GRILLED CHEESE
Com al nostre primer menú, l’entrepà de formatge a la graella és avui tan icònic
com ho era fa 50 anys. El nostre formatge a la graella estil dinner està fet amb
formatges americà i cheddar, cansalada, tomàquet i pa de massa mare a la
graella, servit amb patates fregides i allioli de chipotle per sucar. €11.95
Enciam romà fresc, pollastre Tupelo, pastanagues, blat de moro, pico de gallo fresc,
tires de tortilla i formatges Cheddar i Jack ratllats amb guarniment ranxer. €17.25

Grilled Cheese

Sweets & Soda Fountain

BARCELONA-CAT

BANANA SPLIT

Compte ara… tres boles de gelat de vainilla i xocolata amb plàtans frescos,
coberts amb salses de maduixa, caramel ihot fudge, nata muntada,
cireres i sprinkles. Ideal per compartir! €10.95

COKE FLOAT
®

Una antiga delícia abocada sobre un gelat de vainilla, cobert amb nata
muntada i un raig de xocolata negra. €8.25
Afegiu whisky Jack Daniel’s Tennessee €2.70

ORANGE CREAMSICLE
Amb més de 100 anys d’antiguitat, el creamsicle és un dolç clàssic. Gelat de
vainilla, OJ, un toc de puré de fruita de la passió per obtenir un sabor extra i
refresc de Fanta® de taronja, cobert amb nata muntada. €8.25
Afegiu vodka Absolut Vanilla per €2.70
Disposem d’informació d’al·lèrgies per a tots els elements del menú; si us plau, parleu amb el vostre
cambrer per obtenir més informació. Si pateix d’al·lèrgia alimentària, asseguri’s que el cambrer en tingui
coneixement en el moment de fer la comanda.

Banana Split
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HAYSTACK SALAD

