
©2022 Hard Rock International (USA), Inc. All rights reserved.

#Pinktober | hardrockcafe.com

UNIDOS NO !ÊS DA
CONSCIENCIALIZAÇÃO 
DO CANCRO DA !A!A

APRESENTA!OS 
A CHEF !ICHELIN
DO!INIQUE CRENN



CO!A CO!
OS SEUS OLHOS

Grande S
abor

Grande C
ausa

SHOT DE TEQUILA
T´ambem combina bem com

Mantemos informações sobre alergias para todos os itens do menu, por favor, fale com o seu server para mais detalhes. Se sofre de alergia 
alimentar, certifique-se de que seu server esteja ciente no momento do pedido. †Contém nozes ou sementes. *Esses itens contêm (ou podem 
conter) ingredientes crus ou mal cozidos. Consumir hambúrgueres, carnes, aves, frutos do mar, mariscos ou ovos crus ou mal cozidos pode 
aumentar o risco de doenças transmitidas por alimentos, especialmente se tiver certas condições médicas. 2000 calorias por dia são usadas 
para aconselhamento nutricional geral, mas as necessidades calóricas variam. Informações nutricionais adicionais estão disponíveis mediante 
solicitação. ©2022 Hard Rock International (EUA), Inc. Todos os direitos reservados. V1

LER PARA 
MAIS INFORMAÇÃO

PALO!A "10.45 
Um refrescan#e cock#ail clássico 
!exicano. Pa#rón Silver Teq$ila, s$mo 
de lima e Schweppes de #oran%a.

BRINDE AOS 
PARES PERFEITOS

PARTE DAS 
VENDAS 

REVERTERÃO  PARABAJA STYLE SHRI!P TACOS "20.95 
Três #acos de camarão marinados em achio#e, 
cober#os com salsa ro%a carbonizada, cebola 
roxa em conserva, pepi#as pican#es, abaca#e e 
repolho picado em #or#ilhas de milho q$en#es. †* 

CHEF DO!INIQUE CRENN
A chef Dominiq$e Crenn, co-proprie#ária e chef do res#a$ran#e com #rês 
es#relas !ichelin A#elier Crenn em San Francisco, não é apenas $ma 
chef e dona de res#a$ran#e. Ela é $ma empreendedora, a$#ora de bes#-
sellers, a#ivis#a e sobreviven#e do cancro da mama. Crenn é a primeira e 
&nica chef feminina nos Es#ados Unidos a receber #rês es#relas !ichelin e 
$ma das cinco &nicas no m$ndo com #an#as es#relas.

Nes#e PINKTOBER T!, a Chef Dominiq$e Crenn associa-se ao Hard Rock 
Cafe e à Hard Rock Heals Fo$nda#ion em apoio à consciencialização e 
pesq$isa do cancro da mama, com as vendas a  bene'ciar ins#i#$ições 
de solidariedade nacionais e locais sobre o cancro de mama. 
Diagnos#icada com cancro da mama #riplo nega#ivo em 2019, Crenn 
passo$ por oi#o meses de q$imio#erapia e, embora es#e%a a#$almen#e 
em remissão, ela sabe em primeira mão q$e,  %$n#os, não apenas somos 
mais for#es, mas #ambém podemos fazer a diferença.


