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ESCOLHA 2 POR R$ 78, 3 POR R$ 99, 4 POR R$ 118
FESTIVAL 2021: 

FESTIVAL COCKTAIL SPECIALS

HONEY SOY WINGS
Nossas asinhas de frango, levemente assadas e fritas 
envolvidas em um molho adocicado e apimentado, 
polvilhadas com cebolinha, servidas com molho ranch.

SOUTHWEST TACO
Frango grelhado, mix de queijos, guacamole, pico de gallo, 
aiolii de chipotle e finalizado com coentro.

BBQ PINEAPPLE TACO
Abacaxi grelhado, mix de queijos, coleslaw picante, cebolas 
em conserva e molho BBQ da casa.

BBQ PORK TACO
Pernil defumado e desfiado, queijo americano, coleslaw, 
cebola em conserva e molho BBQ da casa.

BLUEBERRY COSMO COCKTAIL
Um clássico favorito! Vodka, licor de flores 
de elderflower, xarope de blueberry, 
finalizado com limão e soda. R$29,90

FRESH AGAVE MARGARITA
Tequila Gold, suco fresco de limão e calda 
agave. R$39,90

DARK & STORMY
Spiced Rum, limão espremido fresco, 
calda de agave, finalizado com tônica 
de gengibre. R$29,90

OLD FASHIONED
Bourbon, xarope caseiro de açúcar 
mascavo e uma pitada de bitters. 
R$34,90

RED BULL
Escolha de Red Bull® Energy Drink, Red Bull® 
Melancia Edition ou Red Bull® Tropical 
Edition. R$22,90

PULLED PORK NACHOS
Tortilla chips crocantes com camadas de feijão ao estilo ranch e 
molho quatro queijos. Coberto com BBQ Pulled Pork, pico de gallo 
fresco, jalapeños, cebolas vermelhas em conserva, mix de queijos e 
cebolinha. Servidos com sour cream.

CHIPS & GUACAMOLE
Guacamole caseiro, pico de gallo fresco e tortillas chips 
temperadas.

BUFFALO –STYLE SLIDERS
Dois mini Burgers com anel de cebola crocante, molho Buffalo 
clássico e molho blue cheese em um pão tostado.

ALL-AMERICAN SLIDERS
Dois mini burgers com queijo americano derretido e anel de cebola 
crocante. Servido com coleslaw cremoso em pão tostado.

* Esses itens contêm (ou podem conter) ingredientes crus ou mal cozidos. Consumir 
hambúrgueres, carnes, aves, frutos do mar, mariscos ou ovos, cru ou mal cozidos, 
podem aumentar o risco de doenças transmitidas por alimentos, especialmente se 
você tiver algumas condições médicas. © 2021 Hard Rock
International (USA), Inc. Todos os direitos reservados.


