LE GENDARY
Hard Rock Cafessa olet legendojen ympäröimä. Legendoja seinillä, kaiuttimissa,
baarissa ja keittiössä. Vuodesta 1971 olemme seisseet mahtavan ruoan, kylmien
juomien ja lujaa soivan musiikin takana. Kaikki tämä houkuttelee vieraaksemme
tietynlaisia ihmisiä. Sellaisia, joita ei pelota rokkaaminen. Sillä mikään ei ole niin
legendaarista kuin rock n’ rollin henki.

/HRCHELSINKI

/HARDROCK

/HRCHELSINKI

STARTERS &
SHAREABLES
Makua, maustetta ja asennetta –
juhlimisen arvoisia asioita.

CLASSIC NACHOS

CLASSIC NACHOS

Rapeita tortillalastuja, ranch-tyylisiä papuja, sulatettua
juustoraastetta, pico de gallo -tuoresalsaa, mausteisia
jalapeñoja, pikkelöityä punasipulia, sulatettua
cheddar ja Monterey Jack -juustoa sekä kevätsipulia.
Tarjoillaan ranskankerman kanssa. €19.95
Lisää guacamole €3.70 tai grillattua kanaa €5.45
tai Flat Iron Steak -pihviä* €7.95

ONE NIGHT IN BANGKOK SPICY SHRIMP™

227g rapeita katkarapuja sekoitettuna mausteisen kermakastikkeen
kanssa, päällä kevätsipulia ja seesaminsiemeniä. Tarjoillaan
kermaisen coleslawsalaatin päällä. €21.95

ONE NIGHT IN BANGKOK SPICY SHRIMP™

BALSAMIC TOMATO BRUSCHETTA

Roma-tomaatteja balsamiviinietikassa marinoituna, tuoretta
basilikaa, raastettua Romano-juustoa. Tarjoillaan paahdetun
artisaanileivän ja raastetun parmesaanin kera. €15.95

WINGS

Hitaasti kypsytettyjä kanansiipiä klassisella Buffalomakenatulisella Tangy- tai bbq-kastikkeella. Tarjoillaan
selleritikkujen sekä sinihomejuustokastikkeen kanssa. €15.45

BONELESS BODACIOUS TENDERS

Rapeaa Tupelo-kanaa Buffalo-, makean tulisella Tangy-, tai
barbeque-kastikkeella kruunattuna. Tarjoillaan sellerin ja
sinihomejuustokastikkeen kera. €16.45

BALSAMIC TOMATO BRUSCHETTA

ALL-AMERICAN SLIDERS

Kolme miniburgeria sulatetun American-juuston, rapean
sipulirenkaan, kermaisen kaalisalaatin ja paahdetun
briossisämpylän kera.* €21.95

CUBAN SLIDERS

Kolme miniburgeria sulatetun Swiss-juuston, Dijon-majoneesin,
käsin revityn savustetun possunlihan ja viipaloidun maustekurkun
kera. €23.45
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WINGS

ALL-AMERICAN SLIDERS
Kaikista menun annoksista löytyy allergiatiedot, joista voit kysyä lisää henkilökunnaltamme. Jos teillä on ruoka-aineallergia,
pyydämme varmistamaan, että tarjoilijanne tietää siitä tehdessänne tilausta.* Sisältää (tai voi sisältää) raakoja tai alikypsennettyjä
ainesosia. Raakojen tai ei täysin kypsennettyjen hampurilaispihvien, liha-, broileri- ja kalaruokien, äyriäisten tai kananmunien
nauttiminen lisää ruokaperäisten tautien riskiä erityisesti tiettyjen terveydentilojen yhteydessä.

LEGENDARY
STEAK BURGERS
®

Vuodesta 1971 asti olemme tarjoilleet premiumburgereita legendoille. Heille, jotka rakastavat
mahtavaa makua ja rock n’ rollia. Kuten kitaran
kielet, joiden täytyy olla täydellisesti viritetty
upean soundin aikaansaamiseksi, jokaisella
yksityiskohdalla on väliä, kun puhutaan Hard Rockin
Legendary® -burgereista.
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ORIGINAL LEGENDARY® BURGER
Hampurilainen, josta kaikki alkoi!
Hampurilaispihvin päällä savustettua
pekonia, Cheddar-juustoa, rapea
sipulirengas, salaattia ja tomaattia*.
€21.95

LOCAL LEGENDARY® BURGER

Paikallisen maun ja tunnelman
mukaan valmistettu Local Legendary®
on ainutlaatuinen jokaisessa
ravintolassamme!* €25.95

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER

TUORE SÄMPYLÄ

Premium-burgeri ansaitsee
tuoreen briossisämpylän –
paahdetaan annoskohtaisesti.

CHIPOTLE AIOLI

Majoneesi, joka täydentää
burgereitamme.

PIHVILLÄ ON VÄLIÄ

TUPLASTI JUUSTOA

Pihvi on premium –
maulla on väliä.

Jokaisessa burgerissamme
on ei yksi, vaan kaksi siivua
juustoa.

SIPULIRENGAS

PAREMPAA PEKONIN KERA

Kaikki riippuu
rapeudesta!

Kaikki maistuu paremmalta
pekonin kanssa. Varsinkin
savustetun pekonimme kanssa.

STEAK BURGERS

Kaikki hampurilaisemme tarjoillaan paahdetulla
briossisämpylällä maustettujen ranskalaisten kanssa.

BBQ BACON CHEESEBURGER

Paistettu jauhelihapihvi maustettuna mausteseoksellamme ja
barbecue-kastikkeellamme. Mukana rapeaa sipulia, Cheddarjuustoa, savustettua pekonia, lehtisalaattia, tomaattia ja sipulia.
Tarjoillaan chipotle-aioli-kastikkeen kera.* €21.95

THE BIG CHEESEBURGER

Kolme Cheddar-viipaletta jauhelihapihvin päälle sulatettuna,
lehtisalaattia, tomaattia ja sipulia. Tarjoillaan chipotle-aiolikastikkeen kera.* €19.95

THE BIG CHEESEBURGER

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER
Tribuutti vuoden 1971 “Down home” -burgerillemme.
Kaksi jauhelihapihviä, American-juustoa, majoneesia,
lehtisalaattia, tomaattia ja sipulia. Tarjoillaan chipotle-aiolikastikkeen kera.* €28.95

MOVING MOUNTAINS® BURGER

100 % kasvipohjainen pihvi, Cheddar-juustoa, rapea sipulirengas,
lehtisalaattia ja tomaattia. Tarjoillaan chipotle-aioli-kastikkeen
kera.* €21.95

SURF & TURF BURGER

Jauhelihapihvi, One Night in Bangkok Spicy Shrimp™️ -katkarapuja
ja mausteista kaalisalaattia. Tarjoillaan chipotle-aioli-kastikkeen
kera.* €25.95

BBQ BACON CHEESEBURGER

Nosta burgerisi seuraavalle tasolle näillä lisukkeilla
Savustettu pekoni €2.50 Paistettu kananmuna €2.10
Sipulirenkaat (ranskalaisten sijaan) €4.50
Juustoranet pekonilla ja kevätsipulilla €3.50

SMASHED & STACKED
COUNTRY BURGER

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER
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Kaksi medium well -paistettua ja maustettua smashjauhelihapihviä, American-juustoa, lehtisalaattia, tomaattia,
sipulia, maustekurkkua ja itse tehtyä burger-kastiketta.
Tarjoillaan relish-kurkkusalaatin kera.* €21.95

SWISS MUSHROOM BURGER

Kaksi medium well -paistettua ja maustettua smashjauhelihapihviä, Swiss-juustoa, paistettuja sieniä, lehtisalaattia,
tomaattia ja Dijon-majoneesia. Tarjoillaan chipotle-aiolikastikkeen kera.* €21.95

SPICY DIABLO BURGER

Kaksi medium well -paistettua ja maustettua smashjauhelihapihviä, Monterey Jack -juustoa, pikkelöityjä jalapenoja,
lehtisalaattia, tomaattia ja mausteista majoneesia. Tarjoillaan
chipotle-aioli-kastikkeen kera.* €21.95

COUNTRY BURGER

Kaikista menun annoksista löytyy allergiatiedot, joista voit kysyä lisää henkilökunnaltamme. Jos teillä on ruoka-aineallergia,
pyydämme varmistamaan, että tarjoilijanne tietää siitä tehdessänne tilausta.* Sisältää (tai voi sisältää) raakoja tai alikypsennettyjä
ainesosia. Raakojen tai ei täysin kypsennettyjen hampurilaispihvien, liha-, broileri- ja kalaruokien, äyriäisten tai kananmunien
nauttiminen lisää ruokaperäisten tautien riskiä erityisesti tiettyjen terveydentilojen yhteydessä.

SANDWICHES

Tarjoillaan ranskalaisten kanssa. Voit myös valita tilalle juustoranet pekonilla ja kevätsipulilla. (+ €3.50)

BBQ PULLED PORK SANDWICH

Paahdetun sämpylän välissä käsin revittyä, savustettua
possua, omatekoista bbq-kastikettamme, coleslawta sekä
suolakurkkua. Tarjoillaan maustettujen ranskalaisten, coleslawn
ja ranchtyylisten papujen kanssa. €19.95

GRILLED CHICKEN SANDWICH

227g grillattua kanaa, sulatettua Monterey Jack -juustoa,
savustettua pekonia, salaattia ja tomaattia. Tarjoillaan
paahdetulla sämpylällä hunajasinappikastikkeen kanssa.
Sivussa coleslaw-salaattia. €19.95

FRIED CHICKEN SANDWICH

Rapeaa paistettua kananrintaa, lehtisalaattia, tomaattia ja
ranch-kastiketta. Tarjoillaan paahdetun, tuoreen briossisämpylän
kera. €20.45 Jos haluat lisää makua, voit halutessasi tilata
kanan tulisellla Buffalo-kastikkeella! (+€1.00)

BBQ PULLED PORK SANDWICH

GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD

SALADS & BOWLS
GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD

227g grillattua ja viipaloitua kananrintaa,
romainesalaattia, Caesar-kastiketta,
parmesaanijuustoa ja krutonkeja. €20.95
Vaihda kana grillattuun loheen* €26.45

SOUTHWESTERN CHICKEN BOWL

Fajita-maustettua kanaa, quinoa-maissi-salaattia,
pico de galloa, maustettuja mustapapuja ja
punakaalia. Tarjoillaan guacamole-ranchkastikkeella maustetun vihersalaatin kera. €17.45

STEAK SALAD

227 g grillattu pihvi viherpedillä. Tarjoillaan
sinihomejuustovinegreten, pikkelöidyn punasipulin,
paprikan, Roma-tomaattien, rapean sipulin ja
sinihomejuustomurun kera.* €34.95

ASIAN NOODLE BOWL

Seesamisoijakastikkeella maustettuja
Ramen-nuudeleita viherpedillä. Tarjoillaan
edamamepapujen, suikaloidun porkkanan, paprikan,
punakaalin, kevätsipulin ja paistetun lohen kera.
€26.45

PREMIUM SIDES SERVED À LA CARTE
Maustetut ranskalaiset €5.95
Kauden kasviksia €5.45
Twisted Mac & Cheese €6.95
Sipulirenkaita €11.45
Perunamuusi €6.95
Caesar-sivusalaatti €6.45
Talon sivusalaatti €5.95

SPECIALITY ENTRÉES

Täydennä klassisella Caesar-sivusalaatilla (+ €6.45)

BABY BACK RIBS

Maustettu omalla mausteseoksellamme, jonka jälkeen
glaseerattu omatekoisella bbqkastikkeellamme ja grillattu
täydelliseksi. Tarjoillaan maustettujen ranskalaisten,
coleslawn ja ranchtyylisten papujen kanssa. €29.45

COWBOY RIBEYE

397 g ribeye-pihvi maustettuna yrttivoilla. Tarjoillaan
perunamuusin ja kauden kasvisten kera.* €39.95
					

TUPELO CHICKEN TENDERS

NEW YORK STRIP STEAK

340g:n grillattu ulkofileepihvi, päällä maustevoita. Tarjoillaan
perunamuusin ja kauden kasvisten kanssa, sivussa
omatekoista bbqkastiketta.* €38.95

FAMOUS FAJITAS

Klassiset Tex-Mex-tyyliset fajitat, tarjoillaan tuoreen pico
de gallo -salsan, Monterey Jack ja cheddarjuustoraasteen
omatekoisen guacamolen, ranskankerman ja lämpimien
tortillojen kanssa.

Grillattu kana
Grillattu Flat Iron Steak*
Duo Combo
Kasvisfajitat

€25.95
€29.95
€29.95
€24.95

COWBOY RIBEYE

Valittu täyte tarjoillaan sipuli-paprikapedillä.

TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE

Grillattua kananrintaa ja cavatappi-pastaa sekoitettuna
punaista paprikaa sisältävään juustokastikkeeseen.
Tarjoillaan valkosipulileivän kera. €20.95

GRILLED SALMON

227g grillattua lohta yrttivoin ja omatekoisen
bbqkastikkeemme kanssa. Tarjoillaan kauden kasvisten
ja perunamuusin kanssa.* €28.95

FAMOUS FAJITAS
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TUPELO CHICKEN TENDERS
Rapeita, leivitettyjä kanafileitä, tarjoillaan
maustettujen ranskalaisten sekä
hunajasinappikastikkeen ja omatekoisen
barbecuekastikkeen kanssa. €20.95

TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE

Kaikista menun annoksista löytyy allergiatiedot, joista voit kysyä lisää henkilökunnaltamme. Jos teillä on ruoka-aineallergia,
pyydämme varmistamaan, että tarjoilijanne tietää siitä tehdessänne tilausta.* Sisältää (tai voi sisältää) raakoja tai alikypsennettyjä
ainesosia. Raakojen tai ei täysin kypsennettyjen hampurilaispihvien, liha-, broileri- ja kalaruokien, äyriäisten tai kananmunien
nauttiminen lisää ruokaperäisten tautien riskiä erityisesti tiettyjen terveydentilojen yhteydessä.

DESSERTS &
MILKSHAKES
Pirtelöistä Hot Fudge Brownieen,
mikään ei sano rock n’ roll kuin makea
jälkiruoka. Kippis jälkiruoalle, joka
rokkaa!

HOT FUDGE BROWNIE

DESSERTS
HOT FUDGE BROWNIE

Lämmin suklaabrownie, päällä vaniljajäätelöä,
suklaakastiketta, suklaaströsseleitä,
kermavaahtoa ja kirsikka. €14.45

NEW YORK CHEESECAKE

Täyteläinen ja kermainen New York -tyylinen
juustokakku. Tarjoillaan mansikkakastikkeen ja
kermavaahdon kanssa. €13.45

HOMEMADE APPLE COBBLER

Granny Smith -omenoista tehtyä vanhanajan
omenapiirakkaa vaniljajäätelöllä ja
karamellikastikkeella. €13.45

ICE CREAM

Valitse vanilja tai suklaa. €8.95

DINER-STYLE MILKSHAKE

Valintasi mukaan joko vanilja- tai suklaajäätelöstä
tehty pirtelö viimeisteltynä kermavaahdolla. €9.95
Lisää Oreo®-keksiä (+€1.00)
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HOMEMADE APPLE COBBLER

NEW YORK CHEESECAKE
Kaikista menun annoksista löytyy allergiatiedot, joista voit kysyä lisää henkilökunnaltamme. Jos teillä on ruoka-aineallergia,
pyydämme varmistamaan, että tarjoilijanne tietää siitä tehdessänne tilausta.* Sisältää (tai voi sisältää) raakoja tai alikypsennettyjä
ainesosia. Raakojen tai ei täysin kypsennettyjen hampurilaispihvien, liha-, broileri- ja kalaruokien, äyriäisten tai kananmunien
nauttiminen lisää ruokaperäisten tautien riskiä erityisesti tiettyjen terveydentilojen yhteydessä.

LE GENDARY
ROCK
®
SHOP

Ateria ei ole ateria ilman klassista logo t-paitaamme: yksi
eniten myydyistä t-paidoista maailmassa. Löydä omasi Rock
Shopistamme®.
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