
CAT - BARCELONA

*Disposem d’informació d’al·lèrgens per a tots els ingredients del menú. Si us plau consulta al teu cambrer si necessites 
informació més detallada. Si pateixes al·lèrgia a qualsevol aliment, si us plau assegura’t d’informar el teu cambrer quan 
facis la comanda. Consumir ingredients crus o poc cuinats com, carn, aus, marisc, peix o ous pot incrementar el risc de 

patir malalties alimentàries, especialment si tens certes restriccions mèdiques.  
Més informació nutricional disponible sota sol·licitud. 

(GF) Sense Gluten,  (GF-A) Disponible sense gluten. ∆ Aquests plats poden modificar-se amb opcions sense gluten.   

© 2023 Hard Rock Cafe International (USA), Inc. All Rights Reserved. TM © 2023 HRCI. © 2023 The Coca-Cola Company. All Rights Reserved.  

FINS A 10 ANYS

€10.95 PER MENU  INCLOU BEGUDA I UN POSTRE A ESCOLLIR 

ASSORTIMENT DE BEGUDES: LLET, SUC DE POMA , SUC DE TARONJA, SUC DE PINYA,  

BEGUDES ENSUCRADES O AIGUA.

HEADLINERS
BUDDY JR’S CHEESEBURGER (GF-A) 
La nostra famosa hamburguesa Hard Rock Cafe amb  
formatge Americà en un panet torrat i un sidekick a escollir.∆

AIN’T NOTHIN’ BUT A HOT DOG 
Hot dog servit en un panet i amb un sidekick a escollir.

RAZZI’S CHICKEN TENDERS 
Filets de pollastre cruixents, acompanyats de salses de  
mostassa i mel i barbacoa i un sidekick a escollir.

STYLER’S TWISTED MAC & CHEESE 
El plat favorit dels Hard Rock Roxtar´s, pasta Cavatappi amb 
salsa de formatge i elecció d´acompanyament Sidekick.

SIDEKICK (CHOICE OF): 

Fruita fresca • Verdures Fresques • Bastonets de pastanaga  
Patates fregides assaonades • Puré de patata

REMIX

SWEET TREATS
DINER-STYLE MILKSHAKES 
Dóna-li una ullada al menú principal, per a les  
suggeriments del Chef.

HOT FUDGE SUNDAE €4.95

SKIDDLEY’S NOT-SO-DIDDLY  
CHICKEN BREAST (GF) 
Pit de pollastre a la graella , acompanyat amb  
verdures fresques.

TWISTED ‘N TASTY  
CAVATAPPI PASTA 
Pasta Cavatappi amb salsa Marinara i acompanyat  
de verdures fresques.

KID’S SALAD CHILLIN’  
WITH CHICKEN (GF) 
Amanida variada de brots tendres, amb daus de  
pollastre i formatge cheddar, servida amb bastonets 
de pastanaga i amb l’amaniment que escullis.

VISIT THE ROCK SHOPROCK SHOP®®!!



GUITAR PICK
MAZE

Start

Finish

MIX AND
MASH-UP

 STARRING SKIDDLY 

Segueix la direcció de cada  
pua per arribar al final

Relaciona els dibuixos 
(Solució a sota)

Solució:  1) B, 2) C, 3) A

Dibuixa i pinta els altres Roxstars que actuen  
amb l’Skiddly


