
Coke® Float

Orange Creamsicle

Grilled Cheese

Country Burger
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Country Burger

Road House Rib Sandwich

Banana Split

Grilled Cheese

The Ringo

A Memorabilia não estava no menu quando abrimos em 
Londres em 1971. O Eric Clapton queria que a sua mesa favorita 
estivesse sempre reservada para ele, então pendurámos a 
sua guitarra em cima dela. Cinco décadas e mais de 180 Cafes 
depois, quase não temos espaço disponível nas nossas paredes.

TASTE A Classic

THE RINGO
Perfeito para partilhar com “uma 
pequena ajuda dos meus amigos”.  
Tupelo Tenders, Classic Wings e Crispy 
Onion Rings com BBQ, mostarda com 
mel, molho de queijos Ranch e de  
queijo azul.  €16.25

HAYSTACK SALAD 
Alface, frango Tupelo, cenouras, milho, pico de gallo fresco, tiras de tortilha e 
queijos Cheddar e Jack ralados, com molho ranch.  €18.25

COKE® FLOAT
Uma delícia dos velhos tempos servida com uma bola de gelado de baunilha, 
coberta com chantilly e molho de chocolate.  €7.95  
Adicione whiskey Jack Daniel’s Tennessee por €2.00

ORANGE CREAMSICLE
Com mais de 100 anos, o creme de leite é um doce clássico. Gelado de baunilha, 
sumo de laranja, uma pitada de puré de maracujá para um sabor extra e 
refrigerante de laranja Fanta, coberto com chantilly.  €7.95 
Adicione Vodka Absolu Vanilla por €2.00

BANANA SPLIT
Muita atenção agora….. três colheres de gelado de baunilha e chocolate com 
bananas frescas, coberto com morango, caramelo e calda quente de chocolate, 
chantilly, cerejas e granulado. Suficiente para partilhar!  €11.00

HARD ROCK N’ ROLL CHILI 
Um clássico favorito, cheio de sabor.  
Feito com carne vegetal Moving 
Mountains®, feijão preto, uma mistura  
de especiarias e um pouco de molho 
picante, finalizado com cebolinho.  €6.50

GRILLED CHEESE 
No nosso primeiro menu, a grilled cheese sandwich é tão icónica hoje quanto era 
há 50 anos atrás. Feita com queijo americano e cheddar, bacon, tomate e pão 
tostado de massa fermentada, servido com batatas fritas temperadas e molho 
chipotle.  €12.00

ROAD HOUSE RIB SANDWICH 
Se já visitou o Hard Rock e nunca experimentou as nossas Ribs, então nunca 
veio verdadeiramente ao Hard Rock! Costelinhas desossadas, defumadas e 
temperadas com o nosso molho caseiro BBQ, servidas num pão tostado com 
salada de repolho, pickles, aioli picante e coberto com cebolas crocantes, 
acompanhadas com batatas fritas temperadas.  €16.75

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

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.

HRC’S COUNTRY BURGER 
Uma receita do velho sul dos EUA e a nossa reivindicação à fama! 170 g da melhor 
carne moída, servida em dose dupla,  coberta com queijo americano e cozinhada 
médio-bem passada, polvilhada com as nossas ervas aromáticas e temperos, 
com alface, tomate, cebola, pickles e molho especial, servida com batatas fritas 
temperadas e molho doce.  €16.20


