ELŐÉTELEK
WINGS

Klasszikus lassú tűzön sült csirkeszárnyak Buffalo vagy
barbecue szószba forgatva friss répával, angol zellerrel
és házi kéksajt mártásunkkal tálalva. 3 200 HUF

FŐÉTELEK
NEW YORK STRIP STEAK

340 grammos grillezett New York Strip steak szelet
fűszeres vajjal, fűszeres hasábburgonyával és friss
zöldségekkel tálalva.* 10 900 HUF

GRILLED NORWEGIAN SALMON

Grillezett norvég lazac fűszervajjal és házi barbecue
szószunkkal, fűszeres hasábburgonyával és friss
zöldségekkel tálalva.* 6 300 HUF

BABY BACK RIBS

Speciális fűszerkeverékünkkel ízesített sertésoldalas,
házi barbecue szószunkba forgatva tökéletesre sütve,
fűszeres hasábburgonyával, coleslaw-val és ranch
babraguval tálalva. 6 400 HUF

SMOKEHOUSE BBQ COMBO

Lassú tűzön sült sertésoldalas tépett sertéshússal, házi
barbecue szószunkkal tálalva. Füstölt hús fogásaink
tökéletes kombinációja fűszeres hasábburgonyával,
coleslaw-al és ranch babraguval. 5 100 HUF

BARBECUE CHICKEN

Pácolt csirke házi barbecue szószunkkal megkenve,
majd omlósra sütve. 4 400 HUF

BURGERS & SANDWICHES
ORIGINAL LEGENDARY® BURGER

Angus marhahúspogácsa, füstölt bacon szalonna,
cheddar sajt, grillezett hagymakarika, saláta és
paradicsom.* 4 500 HUF

THE BIG CHEESEBURGER

Három szelet cheddar sajt Angus marhahúspogácsára
olvasztva, friss salátalevéllel, paradicsommal és
lilahagymával.* 4 300 HUF

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER

Újra életre hívtuk 1971-es “Down Home Double Burger”
receptünket: két marhahúspogácsa sajttal, majonézzel,
salátával, paradicsommal és lilahagymával.* 5 600 HUF

GRILLED CHICKEN SANDWICH

227 gramm grillezett csirke olvasztott Monterey Jack
sajttal, füstölt bacon, saláta, paradicsom pirított
zsemlében mézes mustárral tálalva. 3 300 HUF

DESSZERTEK
HOT FUDGE BROWNIE

Melegen tálalt csokoládé brownie vanília fagyalalttal
a tetején, csokoládészósszal leöntve, diódarabokkal,
csokoládé szórással és friss tejszínhabbal,
koktélcseresznyével a tetején.† 2 900 HUF

ICE CREAM

Vanília vagy csokoládé fagylalt. 1 200 HUF

GYEREKEKNEK
KID CHEESEBURGER

Híres Hard Rock hamburgerünk kis méretű változata
amerikai sajttal, sült krumplival, gluténmentes bucival.
2 200 HUF

KÖRETEK
GRILLED NORWEGIAN SALMON

Fűszeres sült burgonya 1 000 Ft
Friss zöldségek 1 100 Ft
Sült burgonya sajttal, füstölt bacon szalonnával 1 500 Ft

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.
† Mogyoró- és diószármazékot, valamint egyéb magféléket tartalmaz. * A nyers, vagy nem kellően átsült hamburgerek, húsfélék, tengeri halak, kagylófélék, rákfélék vagy tojás fogyasztása növelheti az
ételmérgezés kockázatát.

