
Des del moment en que entres a Hard Rock Cafe, estàs en presència de la grandesa. 
Hi ha llegendes a les parets, als altaveus, darrere de la barra i a la graella. Des del 1971, 
hem defensat el menjar intens, les begudes fredes i la música sorollosa. Tot això atrau 
a cert tipus de client. Aquells que no tenen por d’aixecarse i rockejar. Perquè res és 
més llegendari que l’esperit del rock n’ roll. Això és Hard Rock. Entra per les nostres 
portes i deixa una llegenda.
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CLASSIC NACHOS 

STARTERS & 
SHAREABLES
Sabor, picant i un extra d’actitud. 
Això s’ha de celebrar.



CLASSIC NACHOS  (V) 
Cruixents xips de tortilla en capes amb fesols estil ranxer i  
una barreja de salsa de quatre formatges, coberts amb pico 
de gallo fresc, jalapeños picants, ceba vermella en escabetx, 
formatge Cheddar i formatge Monterey Jack fosos i ceba  
tendra, servits amb crema agra a un costat.#  €14.25 
Afegeix Guacamole# (GF, VG) €4.50 Afegeix pollastre  
a la graella €5.50 O filet a la graella* €7.75

ONE NIGHT IN BANGKOK SPICY SHRIMP™ 
Gambes cruixents, barrejades amb una salsa cremosa  
i picant, cobertes amb cebes tendres, servides sobre un  
llit de cremosa amanida de col.  €15.25

THREE-CHEESE & ROMA TOMATO FLATBREAD  (V) 
Formatges mozzarella, Monterey Jack i Cheddar, tomàquets i 
alfàbrega fresca, ruixats amb pesto de coriandre.#  €12.75

SOUTHWEST CHICKEN FLATBREAD 
Pollastre a la graella, alvocat, mozzarella esmicolada,  
pico de gallo fresc, pebrots vermells tallats en daus i  
cebes tendres, acabat amb salsa ranxera de guacamole.  €13.95

PEPPERONI FLATBREAD 
Mozzarella fosa, pepperoni a rodanxes i salsa de pizza  
tradicional cobert amb formatge Romà ratllat.  €13.95

WINGS  (GF) 
Les nostres exclusives aletes rostides a foc lent barrejades  
amb la teva elecció de salsa Buffalo clàssica, Tangy dolç i  
picant o barbacoa casolana, servida amb guarniment  
d’api i formatge blau.#  €12.75   

BONELESS BODACIOUS TENDERS 
Els nostres cruixents filets de pollastre Tupelo barrejats  
amb la teva elecció de salsa Buffalo clàssica, Tangy dolç i  
picant o barbacoa casolana, servida amb guarniment  
d’api i formatge blau.  €13.75 

ALL-AMERICAN SLIDERS 
Tres mini-hamburgueses amb formatge americà fos,  
una anella de ceba cruixent i cremosa amanida de col  
en un panet brioix torrat.*  €15.75

CUBAN SLIDERS 
Tres mini-hamburgueses amb formatge suís fos, maionesa de  
Dijon, porc fumat esmicolat a mà i cogombrets a rodanxes.*  €15.75

BALSAMIC TOMATO BRUSCHETTA  (V-A, VG-A) 
Tomàquets marinats en vinagre balsàmic i alfàbrega fresca, 
coberts amb formatge romà ratllat i servits en un pa artesanal 
torrat amb encenalls de parmesà al costat.#∆  €12.75 
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ALL-AMERICAN SLIDERS

WINGS

THREE-CHEESE & 
ROMA TOMATO FLATBREAD

ONE NIGHT IN BANGKOK SPICY SHRIMP™

Disposem d’informació sobre al·lèrgies per a tots els elements del menú. Pregunta-li al teu cambrer per a tenir-ne més detalls. Si tens alguna 
al·lèrgia alimentària, assegura’t que el teu cambrer ho sap en el moment de fer la teva comanda. † Conté nous o llavors. * Aquests articles 
contenen (o poden contenir) ingredients crus o poc cuits. El consum d’hamburgueses, carns, aus, marisc, peixos o ous crus o poc cuits pot 
incrementar el risc de patir malalties alimentàries, especialment si tens certes afeccions mèdiques.  # (GF) Sense Gluten, (V) Vegetarià, (VG) Vegà. ∆ 
Aquests plats poden modificar-se amb opcions sense gluten, vegetarianes o veganes. (GF-A) Disponible sense gluten, (V-A) Disponible vegetarià, 
(VG-A) Disponible vegà. Si us plau, parli amb el seu cambrer per a poder adaptar-nos a les seves necessitats alimentàries. 

STARTERS & 
SHAREABLES



FRESH BAKER’S BUN
Les hamburgueses fresques 

mereixen un panet fresc. Cada 
panet de brioix es torra al gust.

SIGNATURE SAUCE
Dolça i una mica fumada, 

dissenyada per complementar 
cada Steak burger.

STE AK MATTERS
És fresc i premium perquè 

el sabor és el primer.

GOLDEN ONION RING
Tot es basa en el cruixents 

que són!

DOUBLE THE CHEESE
No una sinó dos rodanxes 
en totes i cada una de les 

nostres Steak burgers.

BETTER WITH GRE AT BACON
Tot és millor amb un gran 

bacó! Especialment el 
nostre bacó fumat.

Original
the

LEGENDARY®

STEAK BURGERS
Des de 1971, hem servit hamburgueses a llegendes que 
gaudeixen del millor sabor i el Rock n ‘Roll. Ens enorgulleix 
servir hamburgueses fresques premium de filet de vedella. 

Així com les cordes d’una guitarra han d’estar  
perfectament afinades per tocar una gran melodia,  
cada detall importa per a les nostres Hard Rock‘s  
Legendary® Steak Burgers.

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER 
(GF-A) 
L’hamburguesa que ho va començar tot! 
Steak Burger fresca, amb bacó fumat, 
formatge Cheddar, una anella de ceba 
cruixent, enciam i tomàquet, servida amb 
la nostra exclusiva salsa Steak al costat.*∆  
€17.45
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BBQ BACON CHEESEBURGER  (GF-A) 
Hamburguesa fresca de filet, assaonada i segellada amb una 
barreja pròpia d’espècies, coberta amb salsa barbacoa casolana, 
cebes cruixents, formatge Cheddar, bacó fumat, enciam, 
tomàquet madurat en branca i servit amb la nostra salsa  
de carn d’autor al lateral.*∆  €18.45

THE BIG CHEESEBURGER  (GF-A) 
Tres rodanxes de formatge Cheddar foses a la nostra 
hamburguesa fresca de filet, servida amb enciam, tomàquet en 
branca, ceba morada i amb la nostra salsa de carn d’autor com a 
acompanyament.*∆  €17.45

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER  (GF-A) 
Un tribut a la nostra “Down Home Double Burger” de 1971 
Dues hamburgueses de filet apilades amb formatge americà, 
maionesa, enciam, tomàquet madurat en branca, ceba morada  
i servit amb la nostra salsa de carn d’autor al lateral.*∆  €21.75

MOVING MOUNTAINS® BURGER  (V-A, VG-A) 
Hamburguesa 100% d’origen vegetal, coberta amb formatge 
Cheddar i una cruixent anella de ceba, servida amb enciam  
i tomàquet.∆  €18.25

SURF & TURF BURGER 
La nostra exclusiva hamburguesa de filet coberta amb gambes 
One Night in Bangkok Spicy Shrimp™ sobre un llit d’amanida 
picant i servida amb la nostra salsa de carn d’autor  
al lateral.*  €20.95

COUNTRY BURGER 
Dues smash burgers apilades, assaonades i cuinades al punt,  
amb formatge americà, enciam, tomàquet en branca, ceba  
morada, cogombrets, salsa d’hamburguesa casolana i servit  
amb una guarnició de condiment dolç.*  €17.45

SWISS MUSHROOM BURGER  (GF-A) 
Dues smash burgers apilades, assaonades i cuinades al punt,  
amb formatge suís i xampinyons saltejats, enciam,  
tomàquet en branca i maionesa de Dijon.*∆  €17.45

SPICY DIABLO BURGER  (GF-A) 
Dues smash burgers apilades, condimentades i cuinades  
al seu punt, amb formatge Monterey Jack, jalapenyos encurtits,  
enciam, tomàquet de branca i maionesa picant.*∆  €17.45

Totes les Legendary® Steak Burgers es serveixen amb panets  
de brioix acabats de torrar i patates fregides assaonades.

Afegeix bacó fumat  €2.75 
Millora a Onion Rings  €3.25  
Millora a patates fregides amb formatge  
i bacó fumat∆  (V-A)  €2.75

Millora la teva Steak Burger

STEAK BURGERS

SMASHED & STACKED

BBQ BACON CHEESEBURGER 

THE BIG CHEESEBURGER

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER

COUNTRY BURGER

Disposem d’informació sobre al·lèrgies per a tots els elements del menú. Pregunta-li al teu cambrer per a tenir-ne més detalls. Si tens alguna 
al·lèrgia alimentària, assegura’t que el teu cambrer ho sap en el moment de fer la teva comanda. † Conté nous o llavors. * Aquests articles 
contenen (o poden contenir) ingredients crus o poc cuits. El consum d’hamburgueses, carns, aus, marisc, peixos o ous crus o poc cuits pot 
incrementar el risc de patir malalties alimentàries, especialment si tens certes afeccions mèdiques.  # (GF) Sense Gluten, (V) Vegetarià,  
(VG) Vegà. ∆ Aquests plats poden modificar-se amb opcions sense gluten, vegetarianes o veganes. (GF-A) Disponible sense gluten,  
(V-A) Disponible vegetarià, (VG-A) Disponible vegà. Si us plau, parli amb el seu cambrer per a poder adaptar-nos a les seves  
necessitats alimentàries. 



SANDWICHES

SALADS & BOWLS

Servits amb patates fregides assaonades o millora a patates fregides amb formatge i bacó fumat∆ (V-A) (€2.75) 

BBQ PULLED PORK SANDWICH  (GF-A) 
Porc fumat esmicolat a mà amb la nostra salsa casolana 
servida en un panet brioix fresc torrat amb amanida de 
col i cogombrets.∆  €16.45 

GRILLED CHICKEN SANDWICH  (GF-A) 
Pollastre a la graella amb formatge Monterey Jack fos, bacó 
fumat, enciam i tomàquet en branca, servit en un panet 
brioix fresc torrat amb salsa de mel i mostassa.∆  €15.75  

FRIED CHICKEN SANDWICH 
Pit de pollastre cruixent marinat en sèrum de llet,  
amb enciam, tomàquet madur i guarniment ranxer,  
servit en un panet brioix acabat de torrar.  €15.75 
Condimenta-la amb la nostra salsa Buffalo clàssica  
si ho desitges.

GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD  (GF-A) 
Pit de pollastre a la planxa i en rodanxes amb 
enciam romà fresc barrejat en un guarniment Cèsar 
clàssic, cobert amb Parmesà cruixent, crostons i 
làmines de formatge Parmesà.∆  €17.75   
Substitueix el pollastre per Salmó* a la graella   
€19.95 

STEAK SALAD 
8 oz de filet a la graella sobre un llit de verdures 
fresques barrejat amb una vinagreta de formatge 
blau, amb cebes vermelles escabetxades, pebrots 
vermells i tomàquets roma, acabat amb ceba 
cruixent i formatge blau esmicolat.*  €18.75 

ASIAN NOODLE BOWL 
Fideus ramen en un guarniment de sèsam i soja 
sobre un llit de verdures mixtes cobertes amb 
edamame, pastanagues en juliana, pebrots vermells, 
col llombarda i cebes tendres, servits amb salmó 
a la graella.  €17.75 

BBQ PULLED PORK SANDWICH

Patates fregides assaonades#  (VG)  €5.50 
Verdures fresques#∆  (GF, V, VG-A)  €4.50  
Twisted Mac & Cheese#  (V)  €6.50  
Torre de daurades anelles de ceba  €7.00 
Puré de patata#  (GF, V)  €4.75
Side Caesar Salad∆  (GF-A)  €6.00 
Side House Salad∆  (GF-A)  €6.00

ACOMPANYAMENTS PREMIUM 
SERVITS A LA CARTA

SOUTHWESTERN CHICKEN BOWL  (GF) 
Pollastre amb condiment de fajita, amanida de 
quinoa i blat de moro, pico de gallo, fesols negres 
assaonats i col llombarda. Servit amb verdures 
mixtes barrejades amb guarniment ranxer  
de guacamole.#  €17.75 

STEAK SALAD
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BABY BACK RIBS  (GF)   
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.#  €23.75

COWBOY RIBEYE  (GF) 
397 gr d’entrecot a la graella cobert amb mantega d’herbes, 
servit amb puré de patates i verdures fresques.*#  €29.95  
Gaudeix de l’estil Surf ‘n’ Turf afegint gambes  
One Night In Bangkok Spicy Shrimp™ €7.75

NEW YORK STRIP STEAK  (GF) 
340 gr de filet New York, rostit i cobert amb mantega d’herbes, 
servit amb puré de patates i verdures fresques.*#  €27.95 
Gaudeix de l’estil Surf ‘n’ Turf afegint gambes  
One Night In Bangkok Spicy Shrimp™ €7.75

FAMOUS FAJITAS 
Fajitas d’estil Tex-Mex clàssic, servides amb pico de  
gallo fresc, formatges Monterey Jack i Cheddar,  
guacamole casolà, crema agra i tortillas de blat calentes.  
Pollastre a la graella  €20.95  
Filet a la graella*  €22.95  
Duo Combo*  €22.45  
Fajitas Vegetals#∆  (V, VG-A) €19.95 

TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE  
Pit de pollastre a la graella, filetejat i servit en pasta de  
cavatappi barrejada amb una salsa de quatre formatges  
amb pebrots vermells tallats en daus.  €16.95 

BARBECUE CHICKEN  (GF) 
Mig pollastre assaonat, banyat amb la nostra salsa barbacoa 
casolana i rostit fins a que estigui tendre. Es serveix amb patates 
fregides condimentades, amanida de col i fesols estil ranxer.#  
€22.75

SMOKEHOUSE BBQ COMBO  (GF-A) 
Tria entre Baby Back Ribs cuinades a foc lent, Pollastre a la 
barbacoa o Pulled Pork esmicolat a mà servit amb la nostra 
salsa barbacoa casolana. La combinació perfecta de les 
nostres especialitats fumades, servides amb patates fregides 
assaonades, amanida de col i mongetes seques a l’estil ranxer.∆  
Duo Combo  €23.75  
Trio Combo  €24.75 

CEDAR PLANK SALMON  (GF)   
Salmó noruec a la graella cuinat en una làmina de cedre amb 
glassejat de mostassa dolça i picant, servit amb puré de  
patates i verdures fresques.*#  €18.95

TUPELO CHICKEN TENDERS   
Cruixents pits de pollastre servits amb patates fregides 
assaonades, salsa de mel i mostassa i la nostra salsa  
barbacoa casolana.  €15.25

Completa el teu plat amb una amanida petita Cèsar∆ (GF-A) (€6.00)

SPECIALITY ENTRÉES

COWBOY RIBEYE

TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE

BABY BACK RIBS

FAMOUS FAJITAS

Disposem d’informació sobre al·lèrgies per a tots els elements del menú. Pregunta-li al teu cambrer per a tenir-ne més detalls. Si tens alguna 
al·lèrgia alimentària, assegura’t que el teu cambrer ho sap en el moment de fer la teva comanda. † Conté nous o llavors. * Aquests articles 
contenen (o poden contenir) ingredients crus o poc cuits. El consum d’hamburgueses, carns, aus, marisc, peixos o ous crus o poc cuits pot 
incrementar el risc de patir malalties alimentàries, especialment si tens certes afeccions mèdiques.  # (GF) Sense Gluten, (V) Vegetarià,  
(VG) Vegà. ∆ Aquests plats poden modificar-se amb opcions sense gluten, vegetarianes o veganes. (GF-A) Disponible sense gluten,  
(V-A) Disponible vegetarià, (VG-A) Disponible vegà. Si us plau, parli amb el seu cambrer per a poder adaptar-nos a les seves  
necessitats alimentàries. 



Des de batuts fins a brownies de xocolata calenta,  
res no diu rock n ‘roll com una dolça llepada. 
Salut a les postres que rockegen!

DESSERTS &
MILKSHAKES

HOT FUDGE BROWNIE
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Disposem d’informació sobre al·lèrgies per a tots els elements del menú. Pregunta-li al teu cambrer per a tenir-ne més detalls.  
Si tens alguna al·lèrgia alimentària, assegura’t que el teu cambrer ho sap en el moment de fer la teva comanda. † Conté nous o llavors.  

# (GF) Sense Gluten, (V) Vegetarià, (VG) Vegà. ∆ Aquests plats poden modificar-se amb opcions sense gluten, vegetarianes o veganes.  
(GF-A) Disponible sense gluten, (V-A) Disponible vegetarià, (VG-A) Disponible vegà. Si us plau, parli amb el seu cambrer per a poder  
adaptar-nos a les seves necessitats alimentàries. 

DESSERTS
HOT FUDGE BROWNIE  (GF-A)  
Brownie de xocolata calenta cobert  
amb gelat de vainilla, xocolata desfeta,  
encenalls de xocolata, nata fresca 
muntada i una cirera.∆  €11.25

NEW YORK CHEESECAKE 
Deliciós i cremós pastís de formatge a  
l’estil novaiorquès servit amb salsa de  
maduixa i nata fresca.  €9.75

HOMEMADE APPLE COBBLER 
Pastís de poma tradicional calent amb  
Pomes Granny Smith, fornejades fins  
que estiguin daurades i cobert amb  
gelat de vainilla i salsa de caramel.   
€10.25

ICE CREAM  (GF) 
Tria entre vainilla de Madagascar o  
saborosa chocolata.#  €6.95

DINER-STYLE MILKSHAKE 
A triar entre vainilla de Madagascar o deliciós  
gelat de xocolata batut espès iacabat amb  
nata fresca.  €7.95

HOMEMADE APPLE COBBLER

NEW YORK CHEESECAKE

PER A LES NOSTRES OPCIONS DE MENÚ 
SENSE GLUTEN, ESCANEGI AQUÍ.



ROCK 
SHOP®

LE
GE

ND
AR
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Cap menjar està complet sense una samarreta de fi cotó, com la 
clàssica amb el nostre logo, una de les samarretes més venudes 
del món. No dubtis a passar per la nostra Rock Shop® per 
aconseguir la teva.



/HARDROCKCAFE/HARDROCK /HARDROCK

DRINKS

HURRICANE



€20.25 INCLOU EL TEU GOT COL·LECCIONABLE

SIGNATURE COCKTAILS
HURRICANE  
El nostre còctel més emblemàtic i un clàssic a New Orleans des de 1940! 
Rom Bacardi Superior barrejat amb sucs de taronja, mango, pinya  
i granadina, amb un toc de rom Captain Morgan Dark i Amaretto.   
€11.90

CLASSIC CARIBBEAN MOJITO 
El vostre favorit amb una mica de jazz addicional! 
Rom Bacardi Superior, menta fresca, suc de llima i soda, acabat  
amb Santa Teresa Añejo i una mica de sucre en pols.  €11.90

HURRICANE CLASSIC CARIBBEAN MOJITO



€20.25 INCLOU EL TEU GOT COL·LECCIONABLE

SIGNATURE COCKTAILS
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PASSION FRUIT MAI TAI 
Un clàssic Tiki inventat als anys 40 a Califòrnia! 
Rom especiat Sailor Jerry, fruita de la passió i una barreja de sabors  
Tiki tradicionals, acabat amb un tall de pinya.†  €11.90

RHYTHM & ROSÉ MULE 
Absolut Vodka, vi rosat, els refrescants sabors de fruita de la passió,        
te verd, llima i Ginger Beer Fever-Tree, servit a la nostra exclusiva         
tassa ROCKIN ‘Mule Mug.  €12.30

BAHAMA MAMA 
Rom Bacardi Superior, Malibú Coconut, crema de plàtan,  
granadina, suc de taronja i pinya.  €11.10

RHYTHM & ROSÉ MULE PASSION FRUIT MAI TAI



CLASSIC COCKTAILS

PALOMA SMOKED OLD FASHIONED

SMOKED OLD FASHIONED 
Una versió fumada dels 80s. 
Maker’s Mark Bourbon fumat amb fusta, xarop de sucre bru i  
bitter de cirera.  €11.50

PALOMA 
Un refrescant coctel mexicà.  
Tequila Patrón, Suc d'Aranja, Xarop d'Atzavara, un toc de llima acabat 
amb soda.  €11.90

DIRTY MARTINI 
Absolut Vodka, Suc d'Olives, Vermut Sec, agitat i amb olives verdes.  
€11.50

COSMOPOLITAN 
Absolut Vodka, Cointreau, llima i suc de nabius, agitat i servit fred.  
€11.90



CLASSIC COCKTAILS

WHISKEY SOUR ESPRESSO MARTINI 

©
 2

02
2 

H
ar

d 
Ro

ck
 In

te
rn

at
io

n
al

 - 
07

/2
2 

- B
ar

ce
lo

n
a 

C
A

T

WHISKEY SOUR 
El preferit dels mariners des dels 1800s.  
Maker’s Mark Bourbon, Suc de Llimona i Clares d'Ou, agitat fins a 
escumejar.  €11.50

GIN & TONIC 
Originalment servit per a fins medicinals, aquest “G&T” és just el  
que va demanar el Doctor.  
Gin Hendrick ś amb Tonica Fever-Tree Elderflower, servit amb baies 
de ginebre, cogombre i llima.  €12.30

ESPRESSO MARTINI 
Vodka Grey Goose, Licor de Cafè i un espresso fresc, agitat fins a 
escumejar.  €13.10

MANHATTAN 
Un clàssic en NYC des de 1800.  
Maker ś Mark Boubon, Vermut Dolç, bitter de cireres.  €11.90



€20.25 INCLOU EL TEU GOT COL·LECCIONABLE

JAM SESSIONS
SOUTHERN ROCK   
Jack Daniel's Tennessee Whiskey, Southern Comfort, licor de  
mores Chambord i Vodka Smirnoff, mesclats amb sweet & sour i 
acabat amb Sprite.  €11.90

ROCKIN’ FRESH RITA 
Tequila José Cuervo Silver, suc de llima i xarop d’atzavara, acabat amb 
una característica vora dolça i salada.  €11.90 
Demana-la amb Patrón Silver per €1.00 més.

TROPICAL MARGARITA 
Tequila José Cuervo Silver infusionat a casa amb maduixes fresques,  
licor de taronja Cointreau i els sabors refrescants de guaiaba, pinya i suc 
de llima.  €12.30

ELECTRIC BLUES 
Vodka Smirnoff, Ron Bacardi Superior, Gin Beefeater  i Curaçao Blue  
amb Sweet & Sour i acabat amb Red Bull®.  €13.10

ROCKIN’ FRESH RITA TROPICAL MARGARITA



€20.25 INCLOU EL TEU GOT COL·LECCIONABLE

JAM SESSIONS
BLACKBERRY SPARKLING SANGRIA 
Fresc gust de mores barrejades amb vi negre, suc de nabius i taronja, 
amb un toc final de Cava.  €11.50

PURPLE HAZE 
Vodka Smirnoff, Gin Beefeater i Rom Bacardi Superior mesclats amb 
sweet & sour, acabat amb Sprite i licor de gerds Chambord.  €11.90

ULTIMATE LONG ISLAND ICED TEA 
Vodka artesanal Tito ‘s, Ginebra Bombay Sapphire, Rom especiat Sailor 
Jerry i licor de taronja Cointreau, combinat amb la nostra barreja de 
cítrics i coronat amb un toc de Coca-Cola.  €12.30

BLACKBERRY SPARKLING SANGRIA SOUTHERN ROCK 
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SHOTS
ALLIS

ONE

B52 LEMON DROP BUBBLEGUM

B52 
Licor de Cafè Kahlúa, Crema irlandesa Baileys, Grand Marnier.   
€9.95

GREEN TEA 
Schnapps de préssec, Whiskey irlandès Jameson i sour mix casolà.  €9.95

CRAN-A-KAZE 
Vodka Absolut, Triple Sec, sucs de llima i nabiu.  €9.95

LEMON DROP 
Vodka Absolut Citron, vora de sucre i rodanxa de llimona.  €9.95

BUBBLEGUM 
Crema irlandesa Baileys, blue curaçao, crema de banana.  €9.95

TOTS ELS XOPETS DISPONIBLES EN GOT SOUVENIR PER €14.70



ALTERNATIVE ROCK
STRAWBERRY BASIL 
LEMONADE  
Una refrescant llimonada 
barrejada amb maduixes  
fresques i alfàbrega.  €7.25

MANGO TANGO 
Red Bull®, puré de mango Finest 
Call i suc de taronja.  €7.25

MANGO-BERRY COOLER 
Una mescla tropical de mangos, 
maduixes, suc de pinya, suc de 
taronja i sour mix casolà acabat 
amb refresc de llimona i llima.   
€7.25

STRAWBERRY BASIL LEMONADE

€16.25 INCLOU EL TEU GOT COL·LECCIONABLE
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Aigua  €2.80

Suc  €3.55

COLD BEVERAGES
Hard Rock es sent orgullós de poder oferir una sel·lecció  

de begudes de  .  



€17.45 INCLOU EL TEU GOT DE PINTA DE 20 OZ. COL·LECCIONABLE

La nostra selecció de cerveses pot estar disponible en ampolla o barril. 
El teu cambrer t’explicarà les nostres opcions locals disponibles.

CERVESES

AMPOLLA
ESTRELLA DAMM   €4.55

VOLL DAMM €4.60

FREE DAMM €4.20
(SENSE ALCOHOL)

ESTRELLA DAMM DAURA €4.60 
(SENSE GLUTEN)

BUDWEISER  €6.65

SOL  €6.75

BOCK DAMM €4.75

COMPLOT IPA €6.25

BROOKLYN LAGER €7.50

CARLSBERG €6.95

BARRIL 
ESTRELLA DAMM €4.60

ESTRELLA DAMM PINT €6.00



ENERGY DRINK
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RED BULL ENERGY DRINK €4.50

RED BULL SUGARFREE €4.50

RED BULL EDITION €4.50



Tots els vins estan disponibles en ampolla excepte on s’indiqui.

VINS
VI BLANC Copa Ampolla

LOS TOCONES (D.O. RIOJA) €6.50 €18.45

LOS TOCONES SEMIDULCE (D.O. RIOJA) €7.50 €20.45

SOSPECHOSO (VT CASTILLA)  €20.95

PERRO VERDE (D.O. RUEDA)  €21.45

VI NEGRE
LOS TOCONES (D.O. RIOJA) €6.75 €18.95

SOSPECHOSO (VT CASTILLA) €7.50 €20.95

PRIMUS HONDO (D.O. RIOJA)  €24.45

RAMÓN BILBAO (D.O.C. RIOJA)  €23.25

VI ROSAT
LOS TOCONES (D.O. RIOJA) €6.50 €18.95

SOSPECHOSO (VT CASTILLA)  €20.95

XAMPANY I CAVA
HOUSE CAVA €5.25  

PERELADA ROSÈ (D.O. PENEDÈS, CATALONIA) €6.25 €20.25

PERELADA BRUT (D.O. PENEDÈS, CATALONIA)  €20.25

ANNA DE CODORNIU (BRUT NATURE)  €26.95

MOET & CHANDON  €75.75
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COFFEE DRINKS

Disposem d’informació sobre al·lèrgies per a tots els elements del menú. Pregunta-li al teu cambrer 
per a tenir-ne més detalls. Si tens alguna al·lèrgia alimentària, assegura’t que el teu cambrer ho sap 
en el moment de fer la teva comanda. † Conté nous o llavors. 

IRISH KISS

IRISH KISS  
Whisky irlandès Jameson, crema 
irlandesa Baileys i xarop simple 
morè, rematat amb nata i xarop de 
xocolata.  €10.05

BAILEYS IRISH COFFEE  
Aquest "gir" a un clàssic és una suau 
"abraçada" en un got. Licor irlandès 
Baileys i cafè cobert amb nata 
muntada.  €10.35

IRISH COFFEE  
Un autèntic clàssic. Whisky irlandès 
Jameson i cafè cobert amb nata 
muntada.  €10.05

KAHLÚA COFFEE  
Una unió feta al paradís del cafè. 
Cafè, completat amb licor Kahlúa i 
rematat amb nata muntada.  €11.25

HOT BEVERAGES
ESPRESSO  €2.30 

CAPPUCCINO  €3.00

CAFFÈ LATTE  €3.00 

AMERICÀ  €2.50 

XOCOLATA CALENTA  €3.00  

VARIETAT DE TES TWININGS OF LONDON  €2.50



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

L’edat mínima per inscriure’s és de divuit (18) anys. S’hi apliquen termes i condicions addicionals. Visiteu 
unitybyhardrock.com per veure els termes i condicions complets i els llocs on es pot participar.


