
Attól a pillanattól fogva, hogy belépsz a Hard Rock Cafe kapuján, részévé válsz a zene 
örök eszményének. Legendák a falakon, a bárpult mögött és a grillrács előtt. 1971 óta 
valljuk: ha étel, legyen ínycsiklandó, ha ital, legyen jéghideg, ha zene, legyen átütő. 
Ez a mentalitás vonzza azokat a vendégeket, akik nem félnek a sarkukra állni és nagy 
kanállal habzsolni az életet. Azokat, akik velünk együtt hisznek abban, hogy nincs 
legendásabb erő a rock n’ roll szelleménél.
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ELŐÉTELEK
Ízek, fűszerek nagyszerűen megkomponálva.
Ezt megéri megünnepelni.

CLASSIC NACHOS 



CLASSIC NACHOS  (GF, V) 
Ropogós tortilla chips ranch babraguval, négysajt szósszal, friss 
pico de gallo-val, pikáns jalapeñoval, lilahagymával, olvasztott 
cheddar és Monterey Jack sajttal, újhagymával. Tejföllel 
tálalva. 6 350 Ft 

Kérj hozzá guacamole-t 1 550 Ft-ért, vagy kérd grillezett  
csirkével 7 350 Ft-ért, vagy grill steak-kel * 8 800 Ft-ért 

JUMBO COMBO  
Egy tökéletes válogatás: jellegzetes csirkeszárnyak, bundázott 
hagymakarikák, Tupelo csirkemell, Southwest tavaszi tekercs és 
paradicsomos bruschetta. Mézes mustárral, kéksajt szósszal és házi 
barbecue szószunkkal tálalva. 8 950 Ft 

ONE NIGHT IN BANGKOK SPICY SHRIMP™ 
227 gramm ropogósra sült garnéla, pikáns krémmel, újhagymával 
és szezámmaggal, pirított tortilla csíkokkal, krémes coleslaw ágyon. 
6 100 Ft

BALSAMIC TOMATO BRUSCHETTA  (V)
Balzsamecettel és friss bazsalikommal pácolt római paradicsom, 
pirított kézműves kenyérrel és reszelt parmezánnal tálalva. 5 450 Ft

WINGS  (GF) 
Klasszikus lassú tűzön sült csirkeszárnyak Buffalo szószban, édes-
savanyú Tangy, vagy házi készítésű barbecue szószba forgatva 
angol zellerrel és házi kéksajt mártásunkkal tálalva.  
4 850 Ft

BONELESS BODACIOUS TENDERS 
Ropogós csirkemell falatok bundában Buffalo szószban, Tangy  vagy 
házi készítésű barbecue szószba forgatva friss répával, angol 
zellerrel és házi kéksajt mártásunkkal tálalva. 5 900 Ft

ALL-AMERICAN SLIDERS 
Három mini burger olvasztott Amerikai sajttal, ropogós 
hagymakarikával, krémes coleslaw salátával pirított zsemlében.* 
6 250 Ft

CUBAN SLIDERS 
Három mini burger olvasztott Svájci sajttal, dijoni majonézes 
szósszal, tépett füstölt sertéshússal és savanyú uborkával. 6 250 Ft

CHAR-GRILLED QUESADILLA 
Chilivel ízesített grillezett tortilla, ananásszal, olvasztott Jack 
és cheddar sajttal,  választható  grillezett csirkével vagy tépett 
sertéshússal töltve, Tangy szószba forgatva. Salátával, friss pico de 
gallóval, guacamole-val és tejföllel tálalva. 5 700 Ft

A számla végösszegéhez 12% szervízdíjat számolunk fel. Köszönjük!
Ételeink allergén összetevőiről érdeklődj a felszolgálódtól. Amennyiben ételallergiával élsz, rendelésed leadásakor 
tájékoztasd felszolgálódat. *A nyers, vagy nem kellően átsült hamburgerek, húsfélék, tengeri halak, kagylófélék, rákfélék vagy 
tojás fogyasztása növelheti az ételmérgezés kockázatát, különösen az erre érzékenyek számára.
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ALL-AMERICAN SLIDERS

BALSAMIC TOMATO BRUSCHETTA 

WINGS

ONE NIGHT IN BANGKOK SPICY SHRIMP™



HÁ ZI BUCI
A kiváló burger kiváló bucit 

érdemel, ezért minden 
zsemlénket aranybarnára pirítjuk.

JELLEGZETES HÁ ZI SZÓSZ
Egy kicsit édes, egy kicsit 

füstös, hogy minden 
burgerünket teljessé tegye.

A HÚS A LÉNYEG 
Kizárólag prémium 

húspogácsát használunk, 
hiszen csak az íz, ami számít.

AR ANYBARNÁR A SÜLT
HAGYMAK ARIK A

Hogy ropogjon minden falat.

MEGDUPL Á ZTUK A SAJTOT
Minden burgerünkre két 

szelet sajt kerül.

FÜSTÖLT BACON
Az elmaradhatatlan 

összetevő.

Original
the

LEGENDARY®

STEAK BURGERS
1971 óta készítünk burgereket legendáknak, akik rajonganak  
a Rock n’ Roll-ért és a Hard Rock ízeiért. Büszkék vagyunk arra, hogy 
húspogácsáink prémium 100% Angus marhából készülnek. Hiszünk 
benne, hogy csak tökéletesen hangolt gitárhúrok játszhatnak 
ikonikus dallamokat, ezért mi is ügyelünk minden részletre Hard 
Rock’s Legendary® Steak Burgereink készítése során.

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER 
Minden ezzel a burgerrel kezdődött. 
Angus marhahúspogácsa, füstölt 
bacon szalonna, cheddar sajt, ropogós 
hagymakarika, saláta és paradicsom, 
jellegzetes chipotle aioli szószunkkal 
tálalva.*∆  6 650 Ft
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COUNTRY BURGER  (GF-A) 
Két közepesen átsütött “smashed” húspogácsa , amerikai sajttal, 
salátával, paradicsommal, lilahagymával, savanyúsággal, házi 
készítésű burgermártással és egy adag uborka lekvárral 
tálalva.*∆  6 550 HUF

SWISS MUSHROOM BURGER  (GF-A) 
Két közepesen átsütött “smashed” húspogácsa olvasztott Svájci 
sajttal, pirított gombával, paradicsommal, salátával,  és dijoni 
majonézes szósszal.*∆  6 250 HUF

SPICY DIABLO BURGER  (GF-A) 
Két jól átsütött “smashed” húspogácsa olvasztott Monterey Jack 
sajttal, jalapeñoval és fűszeres majonézzel.*∆  6 600 HUF

inden Legendary® Steak Burger pirított zsemlével készül, és f szeres M ű
hasábburgonyával tálaljuk, vagy kérd sajtos füstölt baconös hasábburgonyával  
600 Ft-ért

BBQ BACON CHEESEBURGER  (GF-A) 
Különleges fűszerkeverékünkkel ízesített  marhahúspogácsa 
házi barbecue szószunkkal, ropogós hagymacsíkokkal, 
cheddar sajttal, füstölt baconnel, salátával és paradicsommal, 
házi BBQ szósszal tálalva.* 6 750 Ft

THE BIG CHEESEBURGER  (GF-A) 
Három szelet olvasztott cheddar sajttal megkoronázott 
marhahúspogácsa, friss salátalevéllel, paradicsommal, 
lilahagymával, chipotle aioli szószunkkal tálalva.* 6 650 Ft

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER  (GF-A) 
Újra életre hívtuk 1971-es “Down Home Double Burger” 
receptünket: dupla marhahúspogácsa sajttal, majonézzel, 
salátával, paradicsommal és lilahagymával, jellegzetes 
chipotle aioli szószunkkal tálalva.*  8 600 Ft

MUSHROOMS & SWISS VEGGIE BURGER  (GF-A,V) 
Házilag készített quinoa pogácsa, feketebab, pirított 
kukorica, újhagyma, chia mag, és gombapüré (shiitake, 
portobello,champignon). Pirított gombával, salátalevéllel, 
svájci sajttal és ropogós hagymával tálalva.* 5 950 Ft

SURF & TURF BURGER 
Signature steak burgerünk One Night in Bangkok enyhén 
csípős garnélarákkal körítve, káposztasalátával, jellegzetes 
chipotle aioli szószunkkal tálalva.* 7 750 Ft

Extrák
Füstölt bacon  670 Ft
Hagymakarikák  2 450  Ft
Sajtos füstölt baconös hasábburgonya∆  (V-A)  2 150 Ft

STEAK BURGERS

SMASHED & STACKED

BBQ BACON CHEESEBURGER 

THE BIG CHEESEBURGER

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER

COUNTRY BURGER

Ételeink allergén összetevőiről érdeklődj a felszolgálódtól. Amennyiben ételallergiával élsz, rendelésed leadásakor tájékoztasd 
felszolgálódat. *A nyers, vagy nem kellően átsült hamburgerek, húsfélék, tengeri halak, kagylófélék, rákfélék vagy tojás fogyasztása növelheti az 
ételmérgezés kockázatát, különösen az erre érzékenyek számára. # (GF) Gluténmentes, (V) Vegetáriánus, (VG) Vegán. Δ Ezek az ételek módosíthatók 
gluténmentes, vegetáriánus vagy vegán változatban: (GF-A) Gluténmentes, (V-A) Vegetáriánus, (VG-A) Vegán.  
Kérjük, beszéljen a felszolgálóval, bármilyen módosítási igény esetén.



SANDWICHES

SALADS & BOWLS

Szendvicseinket fűszeres hasábburgonyával tálaljuk, vagy kérd sajtos füstölt 
baconös hasábburgonyával ∆ ( V-A) 600  Ft-ért

BBQ PULLED PORK SANDWICH  (GF-A) 
Tépett füstölt sertéshús házi barbecue szószunkkal, pirított  
zsemlében coleslaw salátával savanyú uborkával tálalva.∆  
6 350 Ft

GRILLED CHICKEN SANDWICH  (GF-A) 
Grillezett csirke olvasztott Monterey Jack sajttal, füstölt 
baconnel, salátával, paradicsommal pirított zsemlében 
tálalva mézes-mustáros szósszal.∆  4 800 Ft

FRIED CHICKEN SANDWICH 
Ropogós, vajban marinált csirkemell, salátával, 
paradicsommal, ranch dresszinggel, pirított friss briós 
zsemlében tálalva. 5 600 Ft  
Dobd fel és kérd klasszikus Buffalo szószunkkal!

GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD  (GF-A) 
Grillezett csirkemell, friss paradicsommal és 
salátával, klasszikus Cézár öntettel, parmezán 
chipsel, krutonnal és reszelt parmezán sajttal 
körítve.Δ   6 250 Ft  
Kérd marhahússal 7 250 Ft-ért, grillezett garnélával 
6 450 Ft-ért, vagy grillezett lazaccal* 8 050 Ft-ért, 
hús nélkül: 5 000 Ft

STEAK SALAD  (GF-A) 
227 grammos Flat Iron steak kéksajtos vinaigrettbe 
forgatott friss zöldsaláta ágyon, ecetes 
lilahagymával, kaliforniai paprikával, paradicsommal, 
ropogós hagymacsíkokkal és kéksajttal.*Δ  8 750 Ft 

ASIAN NOODLE BOWL 
Ramen tészta szezámos-szójás öntetben, vegyes 
zöldséges ágyon, edamame-mal, sárgarépával, 
pirospaprikával, vörös káposztával körítve, 
zöldhagymával, grillezett lazaccal tálalva. 7 750 Ft

BBQ PULLED PORK SANDWICH

PRÉMIUM KÖRETEK
Fűszeres hasábburgonya  (VG)  1 600 Ft 
Friss zöldségek  (GF, V) 1 550 Ft  
Twisted Mac & Cheese  (V)  1 650 Ft 
Aranybarna hagymakarika torony (V)  2 450 Ft 
Golden Mashed Potatoes  (GF, V)  1 450 Ft 
Caesar saláta (GF-A)  2 250 Ft 
Házi vegyes saláta (GF-A)  1 650 Ft

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

STEAK SALAD
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SPECIALITY ENTRÉES
Szendvicseinket fűszeres hasábburgonyával tálaljuk, vagy kérd sajtos füstölt baconös
hasábburgonyával ∆ (V-A) 1 900 Ft-ért

COWBOY RIBEYE

PRÉMIUM KÖRETEK

TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE

BABY BACK RIBS

FAMOUS FAJITAS

BABY BACK RIBS  (GF)   
Speciális fűszerkeverékünkkel ízesítve, majd házi 
barbecue szószunkba forgatva tökéletesre sütve, fűszeres 
hasábburgonyával, coleslaw-val és ranch babraguval tálalva.  
9 600 Ft

COWBOY RIBEYE  (GF) 
397 grammos grillezett ribeye steak fűszeres vajjal, 
törtburgonyával és párolt zöldségekkel tálalva.* 15 900 Ft 
Kérd Surf N’ Turf módra, One Night in Bangkok csípős 
garnélával plusz 3 100 Ft-ért!

NEW YORK STRIP STEAK  (GF) 
340 grammos grillezett New York Strip steak szelet fűszeres 
vajjal, törtburgonyával és párolt zöldségekkel tálalva. * 14 900 Ft 
Kérd Surf N’ Turf módra, One Night in Bangkok csípős 
garnélával plusz 3 100 Ft-ért!

FAMOUS FAJITAS 
Klasszikus Tex-Mex fajitas friss pico de gallo-val tálalva, 
Monterey Jack és cheddar sajttal, házi guacamoléval, tejföllel és 
meleg tortillával tálalva. 

7 750 HUF 
8 700 HUF  
8 500 HUF  

Grillezett Csirkével 
Grillezett Steak-kel*   
Duo Combo  
Zöldséges Fajitas (V)  6 150 HUF 
TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE  
Kockázott kaliforniai paprikás négysajt szószba forgatott 
cavatappi tészta grillezett csirkemell szeletekkel.  
5 800 Ft

BARBECUE CHICKEN  (GF) 
Pácolt csirke házi barbecue szószunkkal megkenve, majd omlósra 
sütve, fűszeres hasábburgonyával, coleslaw salátával és ranch 
babraguval tálalva.  6 550 Ft

SMOKEHOUSE BBQ COMBO  (GF-A) 
Lassú tűzön sült sertés oldalas tépett sertéshússal, vagy 
csirkével, házi barbecue szószunkkal tálalva. Füstölt hús 
fogásaink tökéletes kombinációja fűszeres hasábburgonyával, 
coleslaw salátával és ranch babraguval.∆   
Duo Combo: 7 650 Ft 
Trio combo: 8 450 Ft

GRILLED NORWEGIAN SALMON   (GF) 
Grillezett norvég lazac, édes-fűszeres mustáros mázzal 
megkenve, burgonyapürével és friss zöldségekkel tálalva.*  
9 000 Ft

TUPELO CHICKEN TENDERS   
Ropogós csirkemell bundában, fűszeres hasábburgonyával, 
mézes-mustáros és házi barbecue szósszal tálalva. 5 050 HUF 

Egészítsd ki Classic Caesar Side salátával ∆ (GF-A) 2 250 Ft-ért 

Ételeink allergén összetevőiről érdeklődj a felszolgálódtól. Amennyiben ételallergiával élsz, rendelésed leadásakor tájékoztasd 
felszolgálódat. *A nyers, vagy nem kellően átsült hamburgerek, húsfélék, tengeri halak, kagylófélék, rákfélék vagy tojás fogyasztása növelheti 
az ételmérgezés kockázatát, különösen az erre érzékenyek számára. # (GF) Gluténmentes, (V) Vegetáriánus, (VG) Vegán. Δ Ezek az ételek 
módosíthatók gluténmentes, vegetáriánus vagy vegán változatban: (GF-A) Gluténmentes, (V-A) Vegetáriánus, (VG-A) Vegán.  
Kérjük, beszéljen a felszolgálóval, bármilyen módosítási igény esetén.



Legyen szó alkoholos Milkshake-ről vagy 
a híres Hot Fudge Brownie-ról, nincs 
vonzóbb az édes kísértésnél!

DESSZERTEK ÉS 
MILKSHAKE-EK

HOT FUDGE BROWNIE
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Ételeink allergén összetevőiről érdeklődj a felszolgálódtól. Amennyiben ételallergiával élsz, rendelésed leadásakor tájékoztasd 
felszolgálódat. *A nyers, vagy nem kellően átsült hamburgerek, húsfélék, tengeri halak, kagylófélék, rákfélék vagy tojás fogyasztása 
növelheti az ételmérgezés kockázatát, különösen az erre érzékenyek számára. # (GF) Gluténmentes, (V) Vegetáriánus, (VG) Vegán. Δ Ezek az 
ételek módosíthatók gluténmentes, vegetáriánus vagy vegán változatban: (GF-A) Gluténmentes, (V-A) Vegetáriánus, (VG-A) Vegán.  
Kérjük, beszéljen a felszolgálóval, bármilyen módosítási igény esetén.

DESSZERTEK

HOMEMADE APPLE COBBLER

HOT FUDGE BROWNIE  (GF-A)  
Melegen tálalt csokoládé brownie vanília 
fagyalalttal a tetején, csokoládészósszal 
leöntve, csokoládé szórással  
és friss tejszínhabbal, 
koktélcseresznyével a tetején.  4 600 Ft

NEW YORK CHEESECAKE  
Gazdag és krémes New York-i sajttorta 
eper öntettel.   3 700 Ft 

HOMEMADE APPLE COBBLER 
Almás sütemény Granny Smith almából 
aranybarnára sütve, vaníliás fagylalttal és 
karamell öntettel. 3 850 Ft

ICE CREAM  (GF) 
Vanília vagy csokoládé ízesítésben. 1 900 Ft

NEW YORK CHEESECAKE

COOKIES & CREAM MILKSHAKE  
Vaníliafagylalt összekeverve fehércsokoládéval és 
Oreo® keksszel, tejszínhabbal és cukrozott 
browniekockákkal a tetején. 3 500 Ft

DINER-STYLE MILKSHAKE  
Krémes vanília,-vagy csokoládé fagylalt, 
tejszínhabbal a tetején. 2 250 Ft

CLASSIC 
MILKSHAKES



ROCK 
SHOP®
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Az élmény nem lehet teljes a világ egyik legkeresettebb 
szuvenírje nélkül. Szerezd be saját Hard Rock Cafe pólódat 
Rock Shop® - jainkban!
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