
A partir do momento em que entras no Hard Rock Cafe, estás na presença de grandeza. 
Existem lendas nas paredes, nos altifalantes, atrás do bar e no grelhador. Desde 1971 que 
defendemos comida arrojada, bebida gelada e música bem alta, e agora estamos felizes por 
compartilhar um pouco do nosso espírito contigo aí em casa.
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EATS
TAKE-AWAY

VISITE HARDROCK.COM
LISBON-POR

DISPOMOS DE INFORMAÇÕES SOBRE ALERGIAS DE TODOS OS PRODUTOS DO NOSSO MENU. POR 
FAVOR ACEDA A WWW.HARDROCK.COM, SELECIONE A LOCALIZAÇÃO PRETENDIDA E SIGA OS LINKS 
PARA VER AS NOSSAS TABELAS DE ALÉRGENOS. CASO TENHAM ALGUMA QUESTÃO ADICIONAL SOBRE 
ALÉRGENOS SOLICITAMOS QUE ENTRE DIRETAMENTE EM CONTATO COM O RESTAURANTE.

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER



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.  
Não inclui batatas fritas*  €11.00 

 
THE BIG CHEESEBURGER 
Três fatias de queijo cheddar derretidas no nosso 
hambúrguer de vaca, servido com alface, tomate e 
cebola vermelha. Não inclui batatas fritas.*   
€11.00 

VEGGIE BURGER 
Hambúrguer vegetariano Linda McCartney, 
coberto com quejijo cheddar e um aro de cebola 
crocante, servido com alface e tomate.  €11.00

BBQ BACON CHEESEBURGER 
Hambúrguer de vaca, 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.  
Não inclui batatas fritas.*  €12.00

STARTERS 
CRISPY SPRING ROLLS 
Disponível apenas por um curto período de tempo.  
Quantidades limitadas disponíveis. 
Servidos com feijão preto, milho assado, queijo 
Monterey Jack, pimentos vermelhos e jalapeños 
com molho ranch-style de guacamole.  €12.50

ALL-AMERICAN SLIDERS 
Trio de hambúrgueres cobertos com queijo 
americano derretido e um crocante aro de cebola 
frita, servido com a nossa salada de couve e citrinos 
cremosa num pão tostado.*  €15.50

GUACAMOLE & NACHO CHIPS  €7.95

WINGS 
As nossas asinhas de frango assadas lentamente  
e cobertas com molho Buffalo ou Barbecue,  
servidas com aipo e molho de queijo azul.  €12.50   

FAMILY WINGS 
25 asinhas de frango assadas lentamente servidas 
com molho Buffalo e Barbecue, aipo, molho de 
queijo azul e molho ranch.  €25.00    

TUPELO CHICKEN TENDERS   
Pedaços de frango crocantes servidos com molho 
de mel e mostarda e molho barbecue.  €12.50 

SALAD
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 e 
croutons.  €16.25

Não se esqueça de pedir os acompanhamentos para o seu hambúrguer e se quiser uma experiência verdadeiramente rock 
star porque não incluir alguns extras à sua escolha?

SANDWICH
GRILLED CHICKEN SANDWICH  
227g de frango grelhado com queijo Monterey Jack 
derretido, bacon fumado, alface e tomate, servido 
num pão torrado com molho de mel e mostarda.  
€11.00

SPECIALIT Y ENTRÉES
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.  €21.25 

NEW YORK STRIP STEAK 
340g de bife da vazia, grelhado e coberto com 
manteiga de ervas, servido com batatas fritas e 
legumes da época.*  €23.25 

TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE  
Peito de frango grelhado, fatiado e servido com 
massa cavatappi numa mistura de molho de quatro 
queijos com cubos de pimentos vermelhos.  €14.75 

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

DESSERTS
HOMEMADE CHOCOLATE BROWNIE 
Uma fatia de brownie de chocolate caseiro servido 
com chantilly, calda quente de chocolate e cereja.  
€9.00 

NEW YORK CHEESECAKE 
Cheesecake rico e cremoso ao estilo NY servido  
com molho de morangos frescos.  €9.00

BURGER ADD-ONS:
Bacon €1.50 
Guacamole €2.05 
Molho BBQ €1.50 
Carne de Hambúrguer Extra €4.00 

SIDE DISHES: 
Batatas fritas temperadas €4.25 
Batatas fritas Tamanho Familiar €7.00 
Twisted Mac and Cheese €5.50 
Aros de Cebola crocantes €2.50 

BEVER AGES
Coca-Cola  0.33l  €2.50
Coca-Cola Zero Sugar  0.33l   €2.50
Fanta  0.33l €2.50
Sprite  0.33l   €2.50
Water Luso  0.25l    €2.50
Sagres  0.33l  €4.00

Dispomos de informações sobre alergias de todos os produtos do nosso menu. Por favor aceda a www.hardrock.com, selecione a localização 
pretendida e siga os links para ver as nossas tabelas de alérgenos. Caso tenham alguma questão adicional sobre alérgenos solicitamos que  
entre diretamente em contato com o restaurante. *Estes produtos contêm (ou podem conter) ingredientes crus ou mal passados.  
O consumo de hambúrgueres, carnes, aves, peixes, mariscos ou ovos crus ou malpassados, aumentam o risco de doenças alimentares, 
especialmente se tiver antecedentes clínicos.

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