grill
LEGENDARY
FRESH

burgershand-

crafted

original legendary® burger

BRINDE
esse momento

big kablue-na

bahama mama

mai tai one on

hurricane

fruitapalooza

SIGNATURE COCKTAILS

Pergunte a seu server quais drinks podem ser servidos em um copo souvenir
por um valor adicional e peça o seu!
FRUITAPALOOZA 355ml

Malibu Coconut Rum, Licor de banana, Sweet
& Sour e Strawberry mix. Um Splash de Soda
Limão.

BAHAMA MAMA 355ml

Bacardi Superior Rum, Malibu Coconut, Licor de
banana, Grenadine, Sucos de abacaxi e laranja.

HURRICANE 355ml
Sucos de laranja, manga e abacaxi, Bacardi Superior Rum,
Bacardi Gold, Amaretto e Grenadine.

BIG KABLUE-NA 355ml

Malibu Coconut Rum, Blue Curaçao, Piña Colada mix e Suco
de limão.

MAI TAI ONE ON 355ml

Barcardi Gold, Cointreau, Xarope de amêndoas, Sucos de
laranja e limão.

com nossos copos

colecionáveis disponíveis

ultimate long
island iced tea

electric blues

purple haze

JAM SESSIONS

Pergunte a seu server quais drinks podem ser servidos em um copo souvenir
por um valor adicional e peça o seu!
ULTIMATE LONG ISLAND ICED TEA 355ml

ELECTRIC BLUES 355ml

PURPLE HAZE 355ml

SEX ON THE BEACH 355ml

Vodka, Gin, Rum e Cointreau com Sweet & Sour e um
Splash de Refrigerante Cola.

Vodka, Gin, Rum com Sweet & Sour, Soda Limão e Licor
de Raspberry.
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Vodka, Rum, Gin, Blue Curaçao e Sweet & Sour,
com um Splash de Soda Limão.

Vodka, Licor de pêssego, Sucos de laranja e
cranberry.

MOJITOS

Pergunte a seu server quais drinks podem ser servidos em um copo souvenir
por um valor adicional e peça o seu!
CLASSIC CARIBBEAN MOJITO 355ml

Bacardi Superior Rum, Bacardi Gold, Suco
de limão, hortelã fresco e Splash de água
com gás.

STRAWBERRY MOJITO 355ml

Bacardi Superior Rum, Strawberry mix,
hortelã, limão e Splash de água com gás.

MOJITO 355ml

Bacardi Superior Rum misturado com
hortelã fresco, limão e um Splash de água
com gás.

PINEAPPLE COCONUT MOJITO 355ml

mojito

CLASSIC CARIBBEAN
MOJITO

strawberry mojito

pineapple
coconut mojito

Bacardi Superior Rum, Piña Colada mix,
abacaxi em cubos, Suco de abacaxi,
hortelã, limão, um Splash de água com gás
e coco ralado.

FAÇA O SEU PRÓXIMO BRINDE
CAIPIRINHA E CAIPIROSKA
Sabores: Limão, Morango, Abacaxi com hortelã, Maracujá e Kiwi.

CACHAÇA HOUSE 355ml

VODKA HOUSE 355ml

CACHAÇA PREMIUM 355ml

VODKA PREMIUM 355ml

Verifique as caipirinhas especiais no nosso cardápio de drinks.

MARGARITA MADNESS
TRIPLE PLATINUM MARGARITA 355ml

Tequila Premium, Cointreau, Grand Marnier e Margarita mix.

ROCKIN’ FRESH RITA 355ml

Tequila Silver e Suco de limão misturados com Xarope de agave.

MANGO TEQUILA SUNRISE 355ml

Tequila Reposado, Rum, Sucos de laranja e manga, Grenadine.

rockin’
fresh rita
triple platinum
margarita

mango tequila
sunrise

ALTERNATIVE ROCK
(ALCOHOL-FREE)

Sem álcool e divertido para todas as
idades!
MANGO TANGO 510ml

Energético, Mango mix e Suco de laranja.

MANGO-BERRY COOLER 510ml

Mango mix, morangos frescos, sucos de abacaxi e laranja,
Sweet & Sour e Splash de soda limão.

STRAWBERRY BASIL LEMONADE 510ml

Morangos frescos, manjericão e limonada caseira.

mango - berry
cooler

BERRILICIOUS 510ml

Xarope de Raspberry, suco de laranja e Strawberry mix.

épico

mango
tango

strawberry basil
lemonade

COM O SEU PRÓPRIO
COPO SOUVENIR.

SOFT DRINKS

Sucos

Laranja natural 355ml
Limão natural 355ml
Abacaxi com hortelã natural 355ml
Manga 355ml
Uva - Dell Valle 300ml

Água

Mineral sem gás indaia 330ml
Mineral com gás indaia 330ml
Mineral sem gás minalba
premium 300ml
Mineral com gás minalba
premium 300ml
Tônica Schweppes 350ml
Tônica Citrus Schweppes 350ml
Tônica Premium Fever Tree 200ml

Iced-Tea 300ml
Pêssego
Limão

Energético 250ml

Red Bull Energy Drink
Red Bull Sugar Free
Red Bull Tropical

Refrigerantes (refill) 500ml
Coca-Cola
Coca-Cola sem Açúcar
Fanta Guaraná
Fanta Laranja
Sprite

HARD DRINKS
Solicite a um de nossos servers o cardápio de bebidas.

esse momento

merece um brinde com os melhores
vinhos, espumantes e destilados
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CERVEJAS
CHOPP

LONG NECK
HEINEKEN 355ml

HEINEKEN 330ml

AMSTEL 355ml

BUDWEISER 330ml

ARTESANAL
CHOPP MUNICH HELLES 355ml

STELLA ARTOIS 275ml
CORONA 355ml
HOEGAARDEN 330ml
AMERICAN IPA 275ml

jumbo combo

nachos

STARTERS
saladssignature

Os melhores ingredientes em deliciosas
obras de arte criadas por artistas conhecidos
como Chefs.
A festa começa aqui!

jumbo combo

STARTERS

JUMBO COMBO* 789gr
A seleção das entradas mais populares da casa: Signature Wings, Onion Rings, Tupelo Chicken
Tenders, Spring Rolls e a nossa deliciosa Bruschetta. Servido com os molhos Honey Mustard,
Barbecue e Blue Cheese (789gr).
Substitua a Bruschetta por Potato Skins (759gr).

WINGS* 400gr

Asinhas de frango marinadas com nosso mix especial de
temperos, assadas lentamente e depois fritas para serem
servidas com palitos de cenoura, aipo, molho Blue Cheese
e um dos nossos molhos picantes a escolher: Classic Rock
(picante), Tangy BBQ ou Heavy Metal (muito picante).

CAULIFLOWER WINGS* 277gr
Opção vegetariana. Couve-flor crocante ao estilo “Buffalo”,
servidas com palitos de cenoura, aipo, molho Blue Cheese
e um dos nossos molhos picantes a escolher: Classic Rock
(picante), Tangy BBQ, ou Heavy Metal (muito picante).

BALSAMIC TOMATO BRUSCHETTA 250gr

Pão artesanal com tomates marinados e manjericão fresco,
finalizados com um fio de azeite e queijo Parmesão.

POTATO SKINS* 300gr

Deliciosas conchinhas de batatas fritas com casca,
recheadas com nosso creme de queijo, bacon e cebolinha.
Acompanha sour cream.

SALADS

Escolha entre os nossos molhos: Ranch, Honey Mustard,
Caesar, Blue Cheese, Vinagrete Balsâmico ou Italian.

CAESAR SALAD* 300gr

Folhas de alface servidas com croutons* ao alho, lascas de
Parmesão e o inigualável molho Caesar da casa. R$39.90
Grilled Chicken (227gr).
Fajita Beef (227gr).*
Camarão (234gr).*
Salmão (227gr).*

CLASSIC NACHOS*

Camadas de tortilhas de milho cobertas com mix de
três feijões, mix de queijos, pico de gallo, jalapeño e
cebolinha, servidas com sour cream.
Grilled Chicken (142gr).
Fajita Beef (110gr).
Pulled pork (142gr).
Crispy de carne de sol e queijo coalho (150gr).

TUPELO CHICKEN TENDERS* 280gr

Tiras de frango empanados à mão e servidos com os
molhos Honey Mustard e Hickory BBQ.

SOUTHWEST SPRING ROLLS* 190gr

Rolinhos recheados de espinafre, feijões, coentro,
milho, jalapeño e mix de queijos. Servido com
guacamole e um toque picante.

COCONUT SHRIMP* 170gr

Camarões empanados em beer batter e flocos de coco,
servido com cilantro mayo.

CLASSIC WALDORF 227gr

Mix de folhas, nozes picadas, sementes de romã, uva
verde sem caroço e aipo, envolvidos no molho de
estragão. Guarnecido com frango grelhado e fatias de
maçã verde.

GRILLED CHICKEN ARUGULA SALAD* 142gr

Folhas de rúcula misturada com fatias de frango
grelhado, nozes picantes, cranberries e laranja. Regadas
com vinagrete balsâmico de limão e queijo Feta em
pedaços.
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*Alérgicos: pode conter traços de alimentos como: glúten, ovos, peixes, crustáceos, amendoim, soja, leite, castanha de caju,
nozes pecãs e castanhas por contaminação cruzada entre os alimentos. Nossos alimentos contém pimenta preta em seu
preparo. O consumo de hambúrgueres bovinos, suínos, aves, frutos do mar ou ovos crus ou mal passados aumenta o risco
de doenças alimentares. Pede-se atenção especial às pessoas com antecedentes clínicos.

chicken caesar salad

potato skins

nachos

LEGENDARY

grill

ENTRÉES
hand-

FRESH crafted

ribeye

ENTRÉES
Nada melhor do que um banquete feito com ingredientes
escolhidos a dedo por nossos Chefs. Digno de um astro de rock.
Peça um adicional de Side Caesar Salad. R$19.90

FAMOUS FAJITAS*

Pico de gallo, mix de queijos, guacamole fresco, sour
cream, tortillas* de trigo quentes e um mix de vegetais.
Escolha uma das opções:
Fajita beef (227gr).
Frango grelhado (227gr).
Veggie (200gr).
Camarão (227gr).
Duo Combo (227gr).
Trio Combo (227gr).

TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE* 142gr

Massa ao molho de três queijos levemente picante com
pimentões vermelhos, polvilhada com queijo parmesão
e salsa, coberto com deliciosas fatias de frango grelhado.

RIBEYE* 400gr

Ribeye ao ponto que você preferir, grelhado à perfeição
com manteiga de ervas. Servido com purê de batatas e
vegetais do dia.

NEW YORK STRIP STEAK* 350gr

Suculento corte de carne grelhado ao ponto que você
preferir. Coberto com manteiga de ervas e servido com purê
de batatas e vegetais do dia.

GRILLED SALMON* 227gr

Filé de salmão grelhado, acompanhado do inigualável
molho Signature BBQ e manteiga de ervas. Servido com
purê de batatas e vegetais do dia.

BLACKENED CHICKEN PENNE PASTA* 142gr

Massa penne, molho alfredo, folha de espinafre, tomate,
queijo e frango grelhado. Acompanhado de torradas.
Substitua por camarão (156gr).

SIDES*

FRENCH FRIES* R$15.90

MASHED POTATOES* R$15.90

TWISTED MAC & CHEESE* R$19.90

GARLIC BREAD R$10.90

FRESH SEASONAL VEGETABLES R$16.90
ONION RINGS TOWER (8 UN) R$30.90

grilled salmon

fajitas

CAESAR OU HOUSE SALAD* R$19.90

twisted mac, chicken
& cheese

*Alérgicos: pode conter traços de alimentos como: glúten, ovos, peixes, crustáceos, amendoim, soja, leite, castanha de caju,
nozes pecãs e castanhas por contaminação cruzada entre os alimentos. Nossos alimentos contém pimenta preta em seu
preparo. O consumo de hambúrgueres bovinos, suínos, aves, frutos do mar ou ovos crus ou mal passados aumenta o risco
de doenças alimentares. Pede-se atenção especial às pessoas com antecedentes clínicos.

legendary HICKORY

BURGERS
bbq
BACON

Sabe aquele solo de guitarra
inesquecível que encanta gerações?
É a mesma sensação quando você
saboreia um de nossos burgers!

java lava burger

LEGENDARY ® BURGERS
Todos os nossos hambúrgueres têm 227g e são feitos com carnes
premium.
Grelhados ao ponto da casa ou ao ponto que você preferir e
servidos em um pão tostado. Acompanha batatas fritas.
Substitua sua batata frita pelas Artisian Fries.

BARBECUE BACON CHEESEBURGER* 227gr

Hambúrguer regado com molho Barbecue e coberto
com cebolas caramelizadas, queijo cheddar, bacon, alface
americana e tomate.

ATOMIC BURGER* 227gr

Hambúrguer coberto com cebolas e jalapeños fritos
picantes, queijo Pepper Jack derretido, alface, tomate e
chipotle aioli.

BLACK BEAN & QUINOA BURGER* 170gr

Exclusivo hambúrguer caseiro de quinoa, feijão preto,
temperado com pimentão vermelho, purê de alho e
especiarias. Servido com guacamole, chipotle aioli, queijo
jack, em um pão de brioche tostado.
Acompanha fritas.

LOCAL LEGENDARY® BURGER* 227gr

O Original Legendary Burger com nosso sotaque.
Preparado com sabores locais, o Local Legendary é único
em cada Hard Rock ao redor do mundo. Pergunte ao seu
server quais ingredientes compõem o nosso.

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER* 227gr
Experimente a lenda! Hambúrguer de 227g com
bacon, queijo cheddar, onion ring, alface americana
e tomate. Sabor inesquecível.

THE BIG CHEESEBURGER* 227gr

Hambúrguer com três fatias de queijo à sua escolha:
americano, Monterey Jack, cheddar ou suíço. Servido com
alface americana, tomate e cebola roxa.

JAVA LAVA BURGER* 227gr

Hambúrguer temperado com café moído e coberto com
nosso “jalapeño lava sauce”, cebolas java crocantes, queijo
cheddar derretido, bacon, alface fresca e tomate*.

GUINNESS® BACON CHEESEBURGER* 227gr

Hambúrguer coberto com saboroso molho de queijo
aromatizado com Guinness, geleia caseira de bacon, whiskie
irlandês, alface e tomate*.

Turbine o seu Burger com um de
nossos extras:
BACON - 2 FATIAS, CEBOLA CARAMELIZADA* 50gr,
ONION CRISPY* 30gr, ONION RING - UNIDADE* OU
FATIA EXTRA DE QUEIJO (AMERICAN, CHEDDAR OU
SWISS)

Hard Rock’s Savory Artisan Fries* 150gr
BATATAS FRITAS COM TEMPERO:
CHILLI SPICED FRIES, PARMESAN ROMANO FRIES OU
HERB & GARLIC FRIES

Hard Rock’s Tasty Sauces* 113gr
MAYO CHIPOTLE AIOLI, RANCH, BLUE CHEESE,
BARBECUE, HONEY MUSTARD OU GUACA RANCH.
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*Alérgicos: pode conter traços de alimentos como: glúten, ovos, peixes, crustáceos, amendoim, soja, leite, castanha de caju,
nozes pecãs e castanhas por contaminação cruzada entre os alimentos. Nossos alimentos contém pimenta preta em seu
preparo. O consumo de hambúrgueres bovinos, suínos, aves, frutos do mar ou ovos crus ou mal passados aumenta o risco
de doenças alimentares. Pede-se atenção especial às pessoas com antecedentes clínicos.

guinness bacon
cheeseburger

at
atomic
burger

hickor
barbecue
bacon
bacon cheeseburger

SMOKEHOUSE
& SANDWICHES

hickory-smoked ribs

SMOKEHOUSE
Preparadas à perfeição, nossas especialidades defumadas dão muita água na boca.
Servidos com batatas fritas, cowboy beans e coleslaw.
Substitua sua batata frita pelas Artisian Fries.

HICKORY-SMOKED BARBECUE COMBO*

Perfeito para duas pessoas, Smoked Ribs, Barbecue Chicken ou
Pulled Pork.
Duo combo (700gr).
Trio combo (1kg).

BARBECUE CHICKEN* 600gr

Meio frango marinado, regado com molho Barbecue e
defumado até ficar bem macio. Servido com batatas fritas,
cowboy beans e coleslaw.

bbq trio

HICKORY-SMOKED RIBS* 800gr

Costela suína com nosso tempero Signature Barbecue. Servido
com batatas fritas, cowboy beans e coleslaw.

SANDWICHES

Todos os nossos sanduíches são servidos com batatas fritas e
coleslaw. Substitua sua batata frita pelas Artisian Fries.
Peça um adicional de Side Caesar Salad.

CLASSIC CLUB SANDWICH* 227gr

Pão de forma tostado servido com peito de frango grelhado e
bacon, alface americana, tomate e maionese.

BBQ PULLED PORK SANDWICH* 170gr

Suculenta carne de porco defumada e desfiada a mão, regada
ao molho Hickory BBQ com fatias de maçã verde. Servidos no
pão de hambúguer tostado, acompanhado de cowboy beans e
coleslaw.

pulled pork sandwich

HONEY MUSTARD GRILLED CHICKEN SANDWICH* 227gr
Peito de frango grelhado, bacon, queijo derretido, alface
americana e tomate. Servidos no pão de hambúrguer tostado
com molho Honey Mustard.

classic club sandwich

*Alérgicos: pode conter traços de alimentos como: glúten, ovos, peixes, crustáceos, amendoim, soja, leite, castanha de caju,
nozes pecãs e castanhas por contaminação cruzada entre os alimentos. Nossos alimentos contém pimenta preta em seu
preparo. O consumo de hambúrgueres bovinos, suínos, aves, frutos do mar ou ovos crus ou mal passados aumenta o risco
de doenças alimentares. Pede-se atenção especial às pessoas com antecedentes clínicos.

freshdelicious
delicious
fresh

desserts
shakes coffees

Chocolate aveludado, sorvete cremoso…
Já pode se derreter!

hot fudge brownie

DESSERTS
CHEESECAKE MADE WITH OREO®
COOKIE PIECES*

Receita exclusiva ao estilo New York.
Cheescake com biscoito Oreo, servida com calda de
chocolate.

HOT FUDGE BROWNIE*

Brownie de chocolate, servido em uma taça com
sorvete de baunilha, chantilly, nozes, cereja ao
marrasquino, chocolate granulado e hot fudge.

HOMEMADE APPLE COBBLER*
Torta de maçã servida com sorvete de baunilha, coberta
com nozes e calda de caramelo. Deliciosos pedaços de
maçã e finas especiarias levadas ao forno até ficarem
douradas.

ICE CREAM

Escolha entre o sorvete de baunilha ou chocolate
(2 Bolas).

CLASSIC DINER-STYLE MILK SHAKES

Escolha entre o sorvete de baunilha ou chocolate.
Outra lenda Hard Rock Cafe.

HOT FUDGE SUNDAE*

Escolha entre o sorvete de baunilha ou chocolate.

*Alérgicos: pode conter traços de alimentos como: glúten, ovos, peixes, crustáceos, amendoim, soja, leite, castanha de caju,
nozes pecãs e castanhas por contaminação cruzada entre os alimentos. Nossos alimentos contém pimenta preta em seu
preparo. O consumo de hambúrgueres bovinos, suínos, aves, frutos do mar ou ovos crus ou mal passados aumenta o risco
de doenças alimentares. Pede-se atenção especial às pessoas com antecedentes clínicos.

cheesecake made with
oreo® cookie pieces
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homemade apple cobbler

HOT DRINKS
ESPRESSO 50ml
ICE CARAMEL 250ml
Café espresso, Baileys, licor de amêndoas,
xarope de caramelo, chantilly com calda de
caramelo.

IRISH KISS 250ml
Café espresso, whisky irlandês Jameson, Baileys,
xarope de açúcar mascavo, com calda de
chocolate.

Inscreva-se hoje mesmo no Hard Rock Rewards! Ofertas exclusivas em restaurantes e ROCK SHOP.
Oferta anual de aniversários • Experiências especiais para os membros • Ofertas exclusivas • Obtenha acesso
prioritário. Pergunte ao seu server ou visite hardrockrewards.com

Nenhuma experiência no Hard Rock pode se dar por finalizada sem uma das nossas famosas camisetas de algodão,
como a Classic Logo-T, o souvenir mais vendido do mundo. Não se esqueça de passar pela nossa ROCK SHOP para
comprar a sua!

hard rock events

De uma reunião particular e descolada a uma produção completa, os recursos únicos e abrangentes do Hard Rock
permitem que você realize festas, eventos corporativos, recepções de congressos, premiações ou mesmo um casamento
Rock’n’Roll.
Solicite seu evento no Hard Rock Cafe Fortaleza através do e-mail: contato@hrcfortaleza.com.br
Proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos.
Taxa de serviço de 10% opcional. Não aceitamos cheques.
Cobramos couvert artístico de R$10,00 em dias de show ao vivo. Decon/Procon 151.
FORMAS DE PAGAMENTO (Dinheiro, Cartão Débito / Crédito)

