
MENU SEM GLÚTEN

Providenciamos esta informação para opções do menu Hard Rock que são feitas sem glúten para que os nossos clientes com alergias alimentares possam fazer uma seleção informada.  
Porque confiamos nos nossos parceiros para obter informação fidedigna, o nosso menu e normal funcionamento da cozinha envolvem áreas compartilhadas de preparação e confeção dos 
alimentos, incluindo óleo de fritura comum, não podemos eliminar completamente o risco de contato entre produtos ou o risco de nos serem dadas informações imprecisas sobre alergénicos.  
Devido a essas circunstâncias não podemos garantir que qualquer opção do menu possa ser completamente livre de alergénicos.

*O consumo de hambúrgueres, carnes, aves, peixes, mariscos ou ovos crus ou mal passados aumentam o risco de doenças alimentares, especialmente se tiver antecedentes clínicos. Dispomos  
de informações sobre alergias de todos os produtos do nosso menu. Por favor informe-se junto do seu server para obter mais detalhes. Se é alérgico a algum alimento por favor informe o seu server 
no momento do pedido. †Contém nozes ou sementes.

Todos os preços mencionados neste menu estão expressos em Euros e têm IVA incluído à taxa legal em vigor.

STARTERS
WINGS 
Asinhas de frango com o nosso tempero especial, 
assadas lentamente e cobertas com molho Buffalo 
classic ou Barbecue, servidas com cenouras, aipo e 
molho de queijo azul.  €12.50

ENTRÉES
NEW YORK STRIP STEAK 
340g de bife da vazia, grelhado e coberto com 
manteiga de ervas, servido com batatas fritas e 
legumes da época.*  €25.25
 

GRILLED NORWEGIAN SALMON  
227 de filete de salmão grelhado com manteiga de 
ervas e molho barbecue caseiro, servido com legumes 
da época e batatas fritas.*  €16.95 

BABY BACK RIBS  
Entrecosto tenro e temperado com o nosso tempero 
especial, regado com molho barbecue e grelhado na 
perfeição. Servido com batatas fritas, salada
de couve e citrinos e feijões ranch-style.  €20.25

SALADS & SANDWICHES
GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD
227g de peito de frango grelhado e fatiado, com alface 
romana envolta em molho Caesar, coberta com lascas 
de queijo Parmesão.  €18.25  
Substituir por salmão grelhado.*  €19.00
Sem croutons. 

GRILLED CHICKEN SANDWICH  
227g de frango grelhado com queijo Monterey Jack 
derretido, bacon fumado, alface e tomate, servido  
num pão tostado sem glúten com molho de  
mostarda e mel.  €15.25

SIDES
BATATAS FRITAS TEMPERADAS  €5.75

VEGETAIS FRESCOS  €4.50 
SIDE CAESAR Sem croutons.  €5.50

LEGENDARY® STEAK BURGERS 
ORIGINAL LEGENDARY® BURGER   
O primeiro hambúrguer de todos!  
Um suculento hambúrguer de vaca de 227g coberto 
com bacon fumado, queijo Cheddar, um crocante aro 
de cebola frita, alface estaladiça e tomate num pão 
sem glúten. Servido com batatas fritas.*  €16.75
Sem aro de cebola.

BBQ BACON CHEESEBURGER
Hambúrguer de vaca Black Angus, regado com o 
nosso molho de barbecue caseiro e a nossa mistura 
de especiarias, coberto com cebolas crocantes, queijo 
Cheddar, bacon fumado, alface e tomate num pão  
sem glúten. Servido com batatas fritas.*  €17.75
Sem cebola crocante.

THE BIG CHEESEBURGER
Três fatias de queijo cheddar derretidas no nosso 
hambúrguer de vaca Black Angus, servido com alface, 
tomate e cebola vermelha num pão sem glúten.
Servido com batatas fritas.*  €16.75

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER
Um tributo ao nosso “Down Home Double Burger” de 
1971. Dois hambúrgueres empilhados e cobertos com 
queijo americano, maionese, alface, tomate e cebola 
vermelha num pão sem glúten. Servido com  
batatas fritas.*  €20.75
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DESSERTS
HOT FUDGE BROWNIE
Gelado de baunilha e calda de chocolate quente sobre um 
brownie de chocolate sem glúten, coberto com pedaços  
de noz, grãos de chocolate e uma cereja.†  €11.00 

GELADO DE BAUNILHA OU CHOCOLATE
Escolha entre os sabores de baunilha ou chocolate.  €6.50 

KIDS
BURGER COM BATATAS FRITAS  
pão sem glúten  €9.50

CHEESEBURGER COM BATATAS FRITAS 
pão sem glúten  €9.50

PEITO DE FRANGO COM LEGUMES  
DA ÉPOCA  €9.50




