
STARTERS

WINGS
Our signature slow-roasted wings tossed with classic 
Buffalo or barbecue sauce, served with carrots, 
celery and blue cheese dressing.  4 850 HUF

ENTRÉES
NEW YORK STRIP STEAK
340g New York strip steak, grilled and topped with 
herb butter, served with seasoned fries and fresh 
vegetables.*  14 900 HUF

GRILLED NORWEGIAN SALMON
227g grilled salmon with herb butter and house-made 
barbecue sauce, served with seasoned fries and fresh 
vegetables.* 9 000 HUF

BABY BACK RIBS
Seasoned with our signature spice blend, then glazed 
with our house-made barbecue sauce and grilled to 
perfection, served with seasoned fries, coleslaw
and ranch-style beans. 9 600 HUF

SMOKE HOUSE BARBECUE COMBO
Slow cooked Baby Back Ribs and BBQ chicken served 
with our house-made barbecue sauce. The perfect 
combination of our smokehouse specialities,
served with seasoned fries, coleslaw and ranch-style 
beans.  7 650 HUF

BARBECUE  CHICKEN
Half chicken, brined then basted with our home-made 
barbecue sauce and roasted until fork-tender.
6 550 HUF

SOUTHWESTERN CHICKEN BOWL
Fajita-spiced chicken, quinoa corn salad, pico de gallo, 
seasoned black beans and red cabbage served on mixed 
greens tossed in guacamole ranch dressing. 7 500 HUF

BURGERS & SANDWICHES
ORIGINAL LEGENDARY®BURGER
The burger that started it all! Black Angus steak 
burger, with smoked bacon, cheddar cheese, grilled 
onion ring, leaf lettuce and vine-ripened tomato.*  
6 650 HUF

THE BIG CHEESEBURGER
Three thick slices of cheddar cheese melted on our 
Black Angus steak burger, served with leaf lettuce, 
vine-ripened tomato and red onion.* 6 650 HUF

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER
A tribute to our 1971 “Down Home Double Burger” 
Two stacked steak burgers with American cheese, 
mayonnaise, leaf lettuce, vine-ripened tomato and red 
onion.*  8 600 HUF

GRILLED CHICKEN SANDWICH
Grilled chicken with melted Monterey Jack cheese, 
smoked bacon, leaf lettuce and vine-ripened tomato, 
served on a toasted fresh bun with honey mustard 
sauce and with french fries.  4 800 HUF

DESSERTS
HOT FUDGE BROWNIE
Warm chocolate brownie topped with vanilla bean ice 
cream, hot fudge, chopped walnuts, chocolate 
sprinkles, fresh whipped cream and a cherry. 
4 600 HUF

ICE CREAM
Choose from vanilla or chocholate.  1 900 HUF

KIDS
KID CHEESEBURGER
Served with french fries on a gluten-free bun.  
2 800 HUF

SIDES
Fresh vegetables 1 550 HUF
Cheese Fries with smoked bacon 2 150 HUF
French Fries 1 600 HUF

We are providing this information for items on the Hard Rock menu which are made without gluten so that our guests with food allergies can make informed food selections. Because we rely on our 
suppliers for accurate information, our made from scratch menu and normal kitchen operations involving shared cooking and preparation areas, including common fryer oil, we cannot completely 
eliminate the risk of food items coming in contact with other food products or the risk of inaccurate allergen information being provided to us. Due to these circumstances, we are unable to guarantee 
that any menu item can be completely free of allergens.
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ELŐÉTELEK

WINGS
Klasszikus lassú tűzön sült csirkeszárnyak Buffalo vagy 
barbecue szószba forgatva friss répával, angol zellerrel 
és házi kéksajt mártásunkkal tálalva.  4 850 HUF

FŐÉTELEK
NEW YORK STRIP STEAK
340 grammos grillezett New York Strip steak szelet 
fűszeres vajjal, fűszeres hasábburgonyával és friss 
zöldségekkel tálalva.*  14 900 HUF

GRILLED NORWEGIAN SALMON
Grillezett norvég lazac fűszervajjal és házi barbecue 
szószunkkal, fűszeres hasábburgonyával és friss 
zöldségekkel tálalva.*  9 000 HUF

BABY BACK RIBS
Speciális fűszerkeverékünkkel ízesített sertésoldalas, 
házi barbecue szószunkba forgatva tökéletesre sütve, 
fűszeres hasábburgonyával, coleslaw-val és ranch 
babraguval tálalva.  9 600 HUF

SMOKE HOUSE BBQ COMBO
Lassú tűzön sült sertésoldalas tépett sertéshússal, házi 
barbecue szószunkkal tálalva. Füstölt hús fogásaink 
tökéletes kombinációja fűszeres hasábburgonyával, 
coleslaw-al és ranch babraguval.  7 650 HUF

BARBECUE CHICKEN
Pácolt csirke házi barbecue szószunkkal megkenve, 
majd omlósra sütve.  6 550 HUF

SOUTHWESTERN CHICKEN BOWL
Fajitával fűszerezett csirke, quinoa kukoricasaláta, pico de 
gallo, fűszerezett fekete bab és vörös káposzta, 
zöldségágyon guacamole ranch öntettel tálalva. 7 500 HUF

BURGERS & SANDWICHES
ORIGINAL LEGENDARY® BURGER
Angus marhahúspogácsa, füstölt bacon szalonna, 
cheddar sajt, grillezett hagymakarika, saláta és 
paradicsom.*  6 650 HUF

THE BIG CHEESEBURGER
Három szelet cheddar sajt Angus marhahúspogácsára 
olvasztva, friss salátalevéllel, paradicsommal és 
lilahagymával.* 6 650 HUF

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER
Újra életre hívtuk 1971-es “Down Home Double Burger” 
receptünket: két marhahúspogácsa sajttal, majonézzel, 
salátával, paradicsommal és lilahagymával.*  8 600 HUF

GRILLED CHICKEN SANDWICH
227 gramm grillezett csirke olvasztott Monterey Jack 
sajttal, füstölt bacon, saláta, paradicsom pirított 
zsemlében mézes mustárral tálalva.  4 800 HUF

DESSZERTEK
HOT FUDGE BROWNIE
Melegen tálalt csokoládé brownie vanília fagyalalttal a 
tetején, csokoládészósszal leöntve, diódarabokkal, 
csokoládé szórással és friss tejszínhabbal, 
koktélcseresznyével a tetején.  
4 600 HUF

ICE CREAM
Vanília vagy csokoládé fagylalt.  1 900 HUF

GYEREKEKNEK
KID CHEESEBURGER
Híres Hard Rock hamburgerünk kis méretű változata 
amerikai sajttal, sült krumplival, gluténmentes bucival. 
2 800 HUF

KÖRETEK
Fűszeres sült burgonya 1 600 HUF
Friss zöldségek 1 550 HUF
Sült burgonya sajttal, füstölt bacon szalonnával 2 150 HUF

Ez a menü azokat a Hard Rock fogásokat tartalmazza, amelyek glutén nélkül készülnek, így ételallergiás vendégeink tudatosan választhatnak maguknak étlapunkról. Az ételeket beszállítóink által 
biztosított információk és az ételek receptúrája alapján soroljuk a glutén mentes fogások közé. Az általános konyhai műveletekből kifolyólag – mint a közös előkészítési és főzési területek, közös fritőz 
olaj – nem tudjuk teljesen kizárni annak a lehetőségét, hogy az ételek ne érintkezzenek egymással, valamint hogy beszállítóink pontatlan információkat biztosítanak számunkra. Ezen körülményekből 
kifolyólag nem tudjuk garantálni, hogy bármelyik fogásunk teljesen mentes allergénektől.
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