
BEZLEPKOVÉ MENU

Poskytujeme tyto informace o položkách z Hard Rock menu, které jsou jsou připraveny bez lepku, aby si naši hosté s potravinovými alergiemi mohli vybaveni informacemi vybrat své jídlo. Protože se ohledně 
přesných informací spoléháme na naše dodavatele a protože naše klasické menu a běžný provoz v kuchyni zahrnují společné prostory pro vaření a přípravu, včetně společného oleje na smažení, nemůžeme 
zcela eliminovat riziko, že jednotlivé položky z menu přijdou do kontaktu s dalšími potravinami, nebo riziko, že nám byly poskytnuty nepřesné informace ohledně alergií. Z těchto důvodů nejsme schopni 
garantovat, že jakákoliv položka z menu je zcela bez alergenů.

*Konzumace syrového nebo nedopečeného hamburgeru, masa, drůbeže, mořských plodů, korýšu nebo vajec může zvýšit riziko nemocí způsobených jídlem, hlavně pokud trpíte určitými zdravotními 
komplikacemi. Rádi Vám poskytneme veškeré informace ohledně alergenů. Pro více informací se neváhejte zeptat svého číšníka. Pokud trpíte jakoukoliv alergií na jídlo, dejte prosím vědět číšníkovi během 
objednávky. †Obsahuje ořechy nebo semínka.

PŘEDKRMY
WINGS 
Naše charakteristická pomalu pečená křidýlka s 
klasickou Buffalo omáčkou nebo barbecue omáčkou, 
servírovaná s mrkví, celerem a dresinkem z 
modrého sýra.  300 Kč

HLAVNÍ CHODY
NEW YORK STRIP STEAK 
340g grilovaný New York strip steak s bylinkovým 
máslem, servírovaný s kořeněnými hranolkami a 
čerstvou zeleninou.*  625 Kč
 

GRILLED NORWEGIAN SALMON  
227g grilovaný filet z lososa, doplněný bylinkovým 
máslem a domácí barbecue omáčkou. Servírovaný s 
čerstvou zeleninou a hranolkami.*  410 Kč  

BABY BACK RIBS  
Libová vepřová žebírka okořeněná naší 
charakteristickou směsí koření a poté potřená naší 
domácí barbecue omáčkou a dokonale ugrilovaná. 
Servírováno s kořeněnými hranolkami, salátem 
coleslaw a fazolemi ve farmářském stylu.  460 Kč

SALÁTY & SENDVIČE
GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD
227g kuřecí prsíčko, grilované a nakrájené na 
plátky, s čerstvým římským salátem, promíchané s 
klasickým Caesar dresinkem a doplněné
parmezánovými lupínky, krutony a hoblinami 
parmezánu.  405 Kč  
Kuře můžete nahradit grilovaným lososem*  485 Kč
Bez krutonů. 

GRILLED CHICKEN SANDWICH  
227g grilované kuře se sýrem Monterey Jack,  
uzenou slaninou, listem salátu a keříkovým 
rajčetem. Servírováno na čerstvě opečené bulce s  
medovo-hořčičnou omáčkou.  295 Kč

PŘÍLOHY
KOŘENĚNÉ HRANOLKY  85 Kč

ČERSTVÁ ZELENINA  100 Kč 

MALÝ CAESAR SALÁT Bez krutonů.  110 Kč

LEGENDARY® STEAK 
BURGERY 

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER   
Burger, který to všechno začal! Čerstvý Black 
Angus steak burger s uzenou slaninou, sýrem čedar, 
křupavým cibulovým kroužkem, listem salátu a
keříkovým rajčetem na bezlepkové bulce.  
Podáváme s kořeněnými hranolkami.*  405 Kč
Bez cibulového kroužku.

BBQ BACON CHEESEBURGER
Čerstvý Black Angus steak burger okořeněný naší 
charakteristickou směsí koření a doplněný barbecue 
omáčkou, křupavou smaženou cibulkou,
sýrem čedar, uzenou slaninou, listem salátu a 
keříkovým rajčetem na bezlepkové bulce.  
Podáváme s kořeněnými hranolkami.*  435 Kč
Bez cibulového kroužku.

THE BIG CHEESEBURGER
Tři silné plátky sýru čedar na našem čerstvém 

Black Angus steak burgeru, doplněné listem salátu, 

keříkovým rajčetem a červenou cibulí na bezlepkové 
bulce. Podáváme s kořeněnými hranolkami.*  405 Kč

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER
Pocta našemu “Down Home Double Burger” z roku 

1971. 396g burger se dvěma steak burgery, sýrem 

American, majonézou, listem salátu, keříkovým 

rajčetem a červenou cibulí na bezlepkové bulce. 
Podáváme s kořeněnými hranolkami.*  505 Kč
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DEZERTY
HOT FUDGE BROWNIE
Teplá bezlepková čokoládová brownie s vanilkovou 
zmrzlinou, horká čokoládová poleva, sekané vlašské  
ořechy, čokoládové zdobení, šlehačka a třešnička.†  300 Kč 

VANILKOVÁ NEBO ČOKOLÁDOVÁ ZMRZLINA
Vyberte z čokoládové nebo vanilkové.  145 Kč 

DĚTSKÉ MENU
DĚTSKÝ BURGER  
S HRANOLKAMI bezlepková houska  200 Kč

DĚTSKÝ CHEESEBURGER  
S HRANOLKAMI bezlepková houska  200 Kč

KUŘECÍ PRSÍČKO S ČERSTVOU  
ZELENINOU  200 Kč




