
Od chvíle kdy vstoupíte do Hard Rock Cafe, všude okolo sebe cítíte významnost 
a velkolepost. Legendy najdete na zdech, v reproduktorech, za barem i u grilu. Od 
roku 1971 nabízíme jídlo vynikající chuti, skvěle vychlazené drinky a hudbu, která 
je slyšet. To vše laká naše hosty, kteří se nebojí vstát a bavit se. Protože nic není 
legendárnější než rock’n’roll. To je Hard Rock. Vstupte k nám a staňte se legendou. 

/HARDROCKCAFE/HARDROCK /HARDROCK

love all,
allserve
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UŽIJTE SI TUTO CHVÍLI S VLASTNÍ UPOMÍNKOVOU SKLENICÍ.

JAM SESSIONS
SOUTHERN ROCK   
Jack Daniel’s Whiskey, Southern Comfort likér, 
malinový likér Chambord, Smirnoff Vodka a sour 
mix, doplněno citrónovo-limetkovou sodou. 
230 Kč  |  s upomínkovou sklenicí  390 Kč

ROCKIN’ FRESH RITA 
Jose Cuervo stříbrná tequila, limetkový džus, sirup 
z agave, ozdobeno lehce štiplavou sladko-slanou 
krustou.  
280 Kč  |  s upomínkovou sklenicí  390 Kč 
Vyměňte si Jose Cuervo stříbrnou tequilu za 
Patrón stříbrnou tequilu za příplatek 25 Kč

TROPICAL MARGARITA 
Patrón stříbrná tequila ochucená jahodami, 
Cointreau pomerančový likér, guave, ananasový 
a limetkový džus. 
310 Kč  |  s upomínkovou sklenicí  390 Kč

ELECTRIC BLUES 
Smirnoff vodka, Bacardi Superior rum, Beefeater 
gin, Blue Curacao likér a domácí sour mix, 
doplněno citrónovo-limetkovou sodou. 
230 Kč  |  s upomínkovou sklenicí  390 Kč

RHYTHM & ROSÉ MULE 
Absolut vodka a růžové víno, osvěžující chuť 
passion fruit (marakuja), zeleného čaje a limetky, 
doplněno zázvorovým pivem Fever-Tree 
a servírováno v našem speciálním hrnku.  305 Kč

BLACKBERRY SPARKLING SANGRIA 
Domácí Sangria s červeným vínem, čerstvé 
ostružiny, brusinkový džus, doplněno čerstvou 
pomerančovou šťávou a šumivým vínem. 
230 Kč  |  s upomínkovou sklenicí  390 Kč

ULTIMATE LONG ISLAND ICED TEA 
Absolut vodka, Bombay Sapphire gin, Sailor Jerry 
kořeněný rum a Cointreau pomerančový likér, 
smíchané s domácím sour mixem a doplněné 
trochou Pepsi®. 
230 Kč  |  s upomínkovou sklenicí  390 Kč

ESPRESSO MARTINI 
Grey Goose Vodka, Kahlúa a čerstvě vařená káva, 
vše vyshakeované a podávané v chlazené sklenici.  
350 Kč

BLACKBERRY 
SPARKLING SANGRIA

ROCKIN’ FRESH RITASOUTHERN ROCK RHYTHM & ROSÉ MULE
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390 KČ - TATO CENA ZAHRNUJE UPOMÍNKOVOU SKLENICI.

SIGNATURE COCKTAILS
HURRICANE  
Náš charakteristický koktejl a klasika z New Orleans ze 40. let 
20. století! Bacardi Superior Rum, směs pomerančového, 
mangového a ananasového džusu, doplněné grenadinou, 
zakončeno Captain Morgan tmavým rumem a Amarettem. 
205 Kč

CLASSIC CARIBBEAN MOJITO 
Oceňovaná a oblíbená klasika s trochou jazzu navíc! 
Bacardi Superior Rum, čerstvá máta, limetkový džus a soda, 
doplněné prémiovým čtyřletým Bacardi a posypané moučkovým 
cukrem.  255 Kč

SPARKLING BLUE HAWAIIAN  
Tropicko - Americká klasika vymyšlená v Havaji v roce 1957!   
Malibu kokosový rum, Absolut citrónová vodka a Blue Curacao, vše 
vyshakeované s limetkovým a ananasovým džusem, zakončeno 
Proseccem.  255 Kč

BANANA BERRY COLADA 
Malibu kokosový rum, Captain Morgan tmavý rum, čerstvý banán, 
jahody a  piña colada mix.  230 Kč

PASSION FRUIT MAI TAI 
Tiki klasika vytvořená ve 40. letech 20. století v Kalifornii! 
Sailor Jerry kořeněný rum, passion fruit (marakuja) a směs 
tradičních Tiki chutí, ozdobeno jedlým květem.  255 Kč

BAHAMA MAMA 
Bacardi Superior Rum, Malibu kokosový rum,  Crème de Banana 
banánový likér, pomerančový a ananasový džus, zakončeno 
grenadinou.  230 Kč

ROCK HOUSE RUM PUNCH 
Bacardi Superior Rum, Captain Morgan tmavý rum a směs 
tropických džusů, doplněno zázvorovým pivem Fever-Tree 
a ozdobeno jedlým květem.  280 Kč

HURRICANE

SPARKLING BLUE HAWAIIAN CLASSIC CARIBBEAN MOJITO PASSION FRUIT MAI TAI



Naše vína byla vybrána od lehkých vín, až k plným, suchým 
a bohatým typům. Vybere si prostě každý!

VÍNO ALLIS

ONE
ŠAMPAŇSKÉ A ŠUMIVÁ VÍNA  Sklenice (125ml) Láhev (0.7l)

MOET & CHANDON, BRUT NV, Francie -- 1955 Kč

PROSECCO FRIZZANTE COLLI TREVIGIANA, Itálie 170 Kč 700 Kč

BÍLÁ VÍNA 	 Sklenice (250ml) Láhev (0.7l)

MULLER THURGAU KABINETT, Vinařství Lahofer, Česká republika 160 Kč  400 Kč

CHARDONNAY “LE CÉPAGE” LA CROIX-BELLE, Francie 195 Kč  595 Kč

PINOT GRIGIO VEN. IGT ARNACES, Itálie 230 Kč  690 Kč

RIESLING GUTSWEIN WEINGUT MEYER, Německo -- 795 Kč

SAUVIGNON BLANC, SOUTHBANK ESTATE, Marlborough, Nový Zéland -- 845 Kč

RŮŽOVÁ VÍNA
SVATOVAVŘINECKÉ ROSÉ, Vinařství Lahofer, Česká republika 160 Kč 400 Kč

CHOCALÁN RESERVA ROSÉ 2016, Chile -- 595 Kč

ČERVENÁ VÍNA  

SVATOVAVŘINECKÉ JAKOSTNÍ, Vinařství Lahofer, Česká republika 160 Kč 400 Kč

CHOCALÁN CABERNET SAUVIGNON RESERVA 2016, Chile 230 Kč 595 Kč

MERLOT “LE CÉPAGE”, LA CROIX-BELLE, Francie 200 Kč 595 Kč

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO MODA, Talamonti, Itálie -- 580 Kč

LOS HAROLDOS ESTATE MALBEC 2015, Argentina -- 595 Kč
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PIVO JE ZA MALÝ PŘÍPLATEK DOSTUPNÉ V UPOMÍNKOVÉ SKLENICI. 
Pivo v naší nabídce je k dostání buď v lahvích nebo ve sklenici.

PIVO
TOČENÉ PIVO  0.5l  0.3l

STAROPRAMEN LEŽÁK 70 Kč 45 Kč

STAROPRAMEN NEFILTROVANÝ 65 Kč 45 Kč

STAROPRAMEN TMAVÝ  65 Kč 45 Kč

STELLA ARTOIS 85 Kč --

HOEGAARDEN WHITE 95 Kč --

CARLING CIDER APPLE -- 95 Kč

 

LAHVOVÉ PIVO
STELLA ARTOIS NEALKO 0,33l 90 Kč

HEINEKEN 0,33l 125 Kč

LEFFE BRUIN ABDIJBIER 0,33l 105 Kč

CORONA EXTRA 0,33l 125 Kč

STAROPRAMEN COOL LEMON 0,5l 75 Kč

STAROPRAMEN COOL GREP 0,5l            75 Kč

MAGNERS IRISH CIDER 0,567l 165 Kč

CARLING CHERRY CIDER 0,33l 100 Kč

CELIA BEZLEPKOVÉ PIVO 0,5l 100 Kč



STARTERS & 
SHAREABLES
Výborná chuť, skvělé koření a ten správný přístup. 
To stojí za oslavu.

combo
Jumbo



CLASSIC NACHOS

WINGS

THREE-CHEESE & 
ROMA TOMATO FLATBREAD

ONE NIGHT IN BANGKOK SPICY SHRIMP™

BUFFALO-STYLE SLIDERS

JUMBO COMBO   
Výběr našich nejoblíbenějších předkrmů vhodný pro více osob: 
naše charakteristická křidélka, cibulové kroužky, smažené kuřecí 
kousky Tupelo, jarní závitky z jihozápadu a řajčatová bruschetta. 
Servírováno s medovou hořčicí, dresinkem z modrého sýru a naší 
domácí barbecue omáčkou.  495 Kč

CLASSIC NACHOS 
Křupavé tortilla lupínky prokládané fazolemi ve farmářském stylu a 
omáčkou ze čtyř sýrů, doplněné čerstvou rajčatovou směsí picco de 
gallo, pálivými paričkami jalapeños, sýry čedar a Monterey Jack 
a jarní cibulkou. Servírováno se zakysanou smetanou.  325 Kč   
Můžete doplnit Guacamole 80 Kč nebo grilované kuřecí maso 
100 Kč nebo Flat Iron Steak* 140 Kč

SPINACH & ARTICHOKE DIP 
Krémová směs sýrů Romano a čedar, sekaný špenát a srdíčka 
artyčoků. Servírováno s křupavými tortilla lupínky a domácí 
rajčatovou směsí pico de gallo.  295 Kč

ONE NIGHT IN BANGKOK SPICY SHRIMP™ 
227g křupavých krevet promíchaných s krémovou pálivou omáčkou, 
doplněné jarní cibulkou a sezamovými semínky. Servírovano se 
salátem coleslaw. †  315 Kč

SOUTHWEST SPRING ROLLS 
Křupavé jarní rolky s černými fazolemi, pečenou kukuřicí, sýrem 
Monterey Jack, červenou paprikou a papričkami jalapeños. 
Servírováno s ranch  omáčkou s  Guacamole.  265 Kč

THREE-CHEESE & ROMA TOMATO FLATBREAD 
Mozzarella, sýry Monterey Jack a čedar, římská rajčata a čerstvá 
bazalka, zakápnuté pestem z koriandru.  250 Kč

SOUTHWEST CHICKEN FLATBREAD 
Grilované kuře, avokádo, strouhaná mozzarella, čerstvá rajčatová 
směs pico de gallo, červená paprika, jarní cibulka, doplněné chipotle 
majonézou.  300 Kč

WINGS 
Naše charakteristická pomalu pečená křidýlka s klasickou Buffalo 
omáčkou nebo barbecue omáčkou, servírovaná s mrkví, celerem 
a dresinkem z modrého sýra.  295 Kč  

ALL-AMERICAN SLIDERS 
Tři mini burgery se sýrem American, křupavým cibulovým kroužkem 
a krémovým salátem coleslaw, servírované na opečených bulkách.*  
340 Kč

BUFFALO-STYLE SLIDERS 
Tři mini burgery s křupavým cibulovým kroužkem, klasickou Buffalo 
omáčkou a dresinkem z modrého sýru, servírované na opečených 
bulkách.*  340 Kč

WHISKEY BACON JAM SLIDERS 
Tři mini burgery se sýrem čedar, křupavým cibulovým kroužkem a 
domácím Jack Daniel’s whiskey slaninovým džemem, servírované na 
opečených bulkách.*  340 Kč
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Rádi vám poskytneme veškeré informace ohledně alergenů. Pro více informací se neváhejte zeptat svého číšníka. Pokud trpíte 
jakoukoli alergií na jídlo, dejte prosím vědět číšníkovi během objednávky. †Obsahuje ořechy nebo semínka. *Tyto položky obsahují 
(nebo mohou obsahovat) syrové nebo nedopečené ingredience. Konzumace syrového nebo nedopečeného hamburgeru,  
masa, drůbeže, mořských plodů, korýšů nebo vajec může zvýšit riziko nemocí způsobených jídlem, hlavně pokud trpíte  
určitými zdravotními komplikacemi.



ČERST VÁ BULK A
Čerstvé burgery si zaslouží čerstvou 

bulku, proto je každá naše 
bulka čerstvě opečená. 

CHAR AKTERISTICK Á OMÁČK A
Sladká, s jemnou zauzenou chutí 

a vychucená tak, aby doplnila 
každý steak burger.

STE AK Y
Čerstvé a prémiové, 
protože chuť je na 

prvním místě.

CIBULOVÉ KROUŽK Y
Jde o správnou 

křupavost!

DVOJITÁ PORCE SÝR A
Ne jeden plátek, ale dva 

plátky na každém 
steak burgeru.

LEPŠÍ SE SK VĚLOU SL ANINOU
Všechno je lepší se skvělou 
slaninou! A co teprve s naší 

uzenou slaninou.

Original
the

LEGENDARY®
STEAK BURGERS

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER

Od roku 1971 servírujeme burgery legendám, 
které milují skvělou chuť a Rock n’ Roll. S hrdostí 
servírujeme prémiové 100% čerstvé Black Angus 
hovězí Steak burgery. Stejně jako struna na kytaře 
musí být perfektně naladěná, aby zahrála skvělou 
melodii, každý detail je důležitý u Hard Rock 
Legendary Steak Burgers.
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Všechny Legendary Steak Burgers jsou servírovány 
na čerstvě opečené bulce a s kořeněnými hranolkami. 
Kořeněné hranolky můžete nahradit sýrovými hranolky s 
uzenou slaninou (45 Kč) nebo malým salátem z červené 
řepy† (120 Kč). 

BBQ BACON CHEESEBURGER 

THE BIG CHEESEBURGER

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER

24-KARAT GOLD LEAF STEAK BURGER™

Uzená slanina  35 Kč
Cibulové kroužky  150 Kč
Alkoholický milkshake 245 Kč

Vylepšete si svůj Legendary Steak Burger:

STEAK BURGERS

Rádi vám poskytneme veškeré informace ohledně alergenů. Pro více informací se neváhejte zeptat svého číšníka. Pokud trpíte 
jakoukoli alergií na jídlo, dejte prosím vědět číšníkovi během objednávky. †Obsahuje ořechy nebo semínka. *Tyto položky obsahují 
(nebo mohou obsahovat) syrové nebo nedopečené ingredience. Konzumace syrového nebo nedopečeného hamburgeru,  
masa, drůbeže, mořských plodů, korýšů nebo vajec může zvýšit riziko nemocí způsobených jídlem, hlavně pokud trpíte  
určitými zdravotními komplikacemi.

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER 
Burger, který to všechno začal! 198g čerstvý Black Agnus 
steak burger s uzenou slaninou, sýrem čedar, křupavým 
cibulovým kroužkem, listem salátu a  
keříkovým rajčatem. Servírováno s naší  
charakteristickou steak omáčkou.*  395 Kč

24-KARAT GOLD LEAF STEAK BURGER™ 
198g čerstvý Black Agnus steak burger s jedlým plátkem z  
24 karátového jedlého zlata, podávaný se sýrem čedar, 
listem salátu, keříkovým rajčatem a červenou cibulí.*  
Je to ryzí zlato - jen pro pravé rockové hvězdy!  595 Kč 
25 Kč z každého prodaného burgeru bude prostřednictvím nadace Hard Rock 
Heals Foundation věnováno humanitární organizaci Action Against Hunger. 
www.actionagainsthunger.org 

BBQ BACON CHEESEBURGER 
198g čerstvý Black Agnus steak burger okořeněný naší 
charakteristickou směsí koření a doplněný barbecue 
omáčkou, křupavou smaženou cibulkou, sýrem čedar,  
uzenou slaninou, listem salátu a keříkovým rajčatem.*  425  Kč

THE BIG CHEESEBURGER 
Tři silné plátky sýru čedar na našem 198g čerstvém Black 
Agnus steak burgeru, doplněné listem salátu, keříkovým 
rajčatem a červenou cibulí.*  395 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 rajčatem a  
červenou cibulí.*  495 Kč

MOVING MOUNTAINS® BURGER 
100% rostlinná placka se sýrem čedar a křupavým cibulovým 
kroužkem podávaná s listem salátu a keříkovým rajčetem. 
420 Kč

ASTRONOMICAL BURGER 
198g Black Agnus steak burger doplněný tradičním 
Hermelínem, nakládaným zelím a cibulí,  
jemným chilli, plátky uzené pražské šunky a  
křenovo-hořčičnou majonézou.*  395 Kč



SANDWICHES

SALADS

Servírováno s kořeněnými hranolkami. Možno vyměnit za 
sýrové hranolky s uzenou slaninou (45 Kč) nebo malý salát 
z červené řepy† (120 Kč).
BBQ PULLED PORK SANDWICH 
Ručně trhané vepřové maso s naší domácí barbecue 
omáčkou, servírované na čerstvě opečené bulce, se salátem 
Coleslaw a plátky jablka odrůdy Granny Smith.  310 Kč

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.  
290 Kč

CLASSIC CLUB SANDWICH 
227g grilované kuřecí prsíčko nakrájené na plátky 
a podávané s uzenou slaninou, keříkovým rajčetem, 
listem salátu a majonézou. Servírováno na opečeném 
kváskovém chlebu.  305 Kč

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.  395 Kč 
Kuře můžete nahradit grilovaným lososem* 475 Kč 
nebo grilovanými krevetami 435 Kč

CALIFORNIA-STYLE COBB SALAD 
Grilované kuře, avokádo, opečená kukuřice, černé fazole, sýr 
Monterey Jack, granátové jablko, opečená dýňová semínka 
s mixem čerstvých salátů, promíchané s krémovým ranch 
dresinkem.†  395 Kč

STEAK SALAD 
227g grilovaný Flat Iron Steak s mixem čerstvých salátů 
promíchaným s octovou zálivkou a modrým sýrem, 
nakládanou červenou cibulí, červenou paprikou a římskými 
rajčaty, doplněné křupavou smaženou cibulkou a kousky 
modrého sýra. *  445 Kč

FRESH BEET SIDE SALAD 
Červená řepa a čerstvý pomeranč, promíchané se směsí 
kapusty a baby špenátu, citrónovou  octovou zálivkou 
s bylinkami a doplněné kousky kozího sýru a opečenými 
dýňovými semínky.†  125 Kč 
Tento salát si můžete jako hlavní jídlo za 275 Kč

BBQ PULLED PORK SANDWICH

CALIFORNIA-STYLE COBB SALAD

STEAK SALAD

FRESH BEET SIDE SALAD

Kořeněné hranolky  80 Kč
Čerstvá zelenina  95 Kč
Twisted Mac & Cheese  105 Kč
Cibulové kroužky  150 Kč
Bramborová kaše  80 Kč

PRÉMIOVÉ PŘÍLOHY SERVÍROVANÉ À LA CARTE
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TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE  
Grilované kuřecí prsíčko nakrájené na plátky, servírované na 
těstovinách cavatappi s omáčkou ze čtyř sýrů a červenou 
paprikou.  315 Kč

SMOKEHOUSE BBQ COMBO 
Pomalu vařená libová vepřová žebírka a ručně trhané uzené 
vepřové maso podávané s naší domácí barbecue omáčkou 
- perfektní kombinace našich specialit z udírny. Servírováno 
s kořeněnými hranolkami, salátem coleslaw a fazolemi ve 
farmářském stylu.  455 Kč

GRILLED NORWEGIAN SALMON   
227g grilovaný filet z lososa zabalený v cedrovém papíru, 
doplněný bylinkovým máslem a domácí barbecue omáčkou. 
Servírováno s bramborovou kaší a čerstvou zeleninou.*  
 405 Kč

TUPELO CHICKEN TENDERS   
Kuřecí maso, osmažené do křupava a servírované 
s kořeněnými hranolkami, medovou hořčicí a domácí 
barbecue omáčkou.  305 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.  455 Kč

COWBOY RIBEYE 
397g grilovaný ribyeye steak s bylinkovým máslem, 
servírovaný s bramborovou kaší a čerstvou zeleninou.*  
720 Kč 
Máte rádi Surf n’ Turf styl? 
Steak můžete doplnit krevetami za 140 Kč*

NEW YORK STRIP STEAK 
340g grilovaný New York strip steak s bylinkovým máslem 
podávaný s bramborovou kaší a čerstvou zeleninou.* 
615 Kč 
Máte rádi Surf n’ Turf styl? 
Steak můžete doplnit krevetami za 140 Kč*

FAMOUS FAJITAS 
Fajitas v klasickém Tex-Mex stylu, servírované s čerstvou 
rajčatovou směsí pico de gallo, sýry Monterey Jack a čedar, 
domácím guacamole, zakysanou smetanou a teplými 
tortilami.
Grilované kuřecí                 445 Kč 
Grilovaný Flat Iron Steak*  485 Kč 
Grilované krevety                  475 Kč

Duo Combo                        485 Kč 
Trio Combo                                505 Kč 
Vegetariánské Fajitas  445 Kč

Možno doplnit malým salátem z červené řepy† (125 Kč) 
nebo malým klasickým Caesar salátem (105 Kč). 

SPECIALITY ENTRÉES

BABY BACK RIBS

FAMOUS FAJITAS

COWBOY RIBEYE

GRILLED NORWEGIAN SALMON

Rádi vám poskytneme veškeré informace ohledně alergenů. Pro více informací se neváhejte zeptat svého číšníka. Pokud trpíte 
jakoukoli alergií na jídlo, dejte prosím vědět číšníkovi během objednávky. †Obsahuje ořechy nebo semínka. *Tyto položky obsahují 
(nebo mohou obsahovat) syrové nebo nedopečené ingredience. Konzumace syrového nebo nedopečeného hamburgeru,  
masa, drůbeže, mořských plodů, korýšů nebo vajec může zvýšit riziko nemocí způsobených jídlem, hlavně pokud trpíte  
určitými zdravotními komplikacemi.



DESSERTS &
MILKSHAKES

COOKIES & CREAM MILKSHAKE

THAT
ROCK!

DESSERTS 

Od alkoholických milkshakes až po Hot Fudge Brownies, 
ochutnejte naše skvělé dezerty a pojďte s námi na exkurzi 
do rockenrolového nebe! 
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Rádi vám poskytneme veškeré informace ohledně alergenů. Pro více informací se neváhejte zeptat svého číšníka.  
Pokud trpíte jakoukoli alergií na jídlo, dejte prosím vědět číšníkovi během objednávky.

HOT FUDGE BROWNIE  
Teplá čokoládová brownie s vanilkovou 
zmrzlinou, horká čokoládová poleva, sekané 
vlašské ořechy, čokoládové zdobení, šlehačka 
a třešnička. †  295 Kč

NEW YORK CHEESECAKE 
Vydatný krémový cheesecake v NY stylu 
servírovaný s karamelovou omáčkou a vrstvou 
čokolády, posypaný karamelovými kousky. 
235 Kč

HOMEMADE APPLE COBBLER 
Tradiční jablečný moučník s teplými jablky 
odrůdy Granny Smith, pečený do zlatohněda 
a podávaný s vanilkovou zmrzlinou, sekanými 
vlašskými ořechy a karamelovou polevou. † 
235 Kč

ICE CREAM 
Vyberte si čokoládovou nebo vanilkovou. 
Malá porce 110 Kč Velká porce  140 Kč

DESSERTS

BOOZY
MILKSHAKES

HOT FUDGE BROWNIE

HOT FUDGE MILKSHAKE

COOKIES & CREAM MILKSHAKE 
Absolut vanilková vodka, vanilková zmrzlina, 
bílá čokoláda a Oreo® sušenky, šlehačka s bílou 
čokoládou a brownie kostičkami.  245 Kč 
Nealkoholická varianta podávaná v naší speciální 
mini sklenici 190 Kč

HOT FUDGE MILKSHAKE 
Jim Beam Bourbon, Captain Morgan tmavý rum, 
vanilková zmrzlina a čokoládová poleva s příchutí 
kokosu, zakončeno šlehačkou s bílou čokoládou, 
doplněno karamelovo čokoládovým okrajem a 
čerstvou jahodou.  245 Kč 
Nealkoholická varianta podávaná v naší speciální 
mini sklenici 190 Kč 



Hard Rock a Pepsi-Cola® jsou hrdými partnery a Hard Rock 
tak nabízí produkty značky Pepsi®.
Zeptejte se svého číšníka na naši nabídku.

310 KČ - TATO CENA ZAHRNUJE UPOMÍNKOVOU SKLENICI.

ALTERNATIVE ROCK 
(NEALKOHOLICKÉ KOKTEJLY) 

Espresso   65 Kč

Cappuccino   75 Kč

Caffe Latte   75 Kč

Americano   65 Kč

Horká čokoláda   85 Kč

Speciální čaje Dilmah   75 Kč

HOT & COLD BEVERAGES
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Soda (Pepsi®/7Up®/
Mirinda®)  75 Kč

Džus   70 Kč

Neperlivá/perlivá voda
(0.33L)   60 Kč

Ledový čaj   60 Kč

Spropitné není zahrnuto v ceně. Kvalita služeb bývá 
obvykle oceněna spropitným ve výši 10 %. Děkujeme!

STRAWBERRY BASIL LEMONADE

HOT FUDGE MINI-MILKSHAKE

STRAWBERRY BASIL LEMONADE  
Osvěžující směs jahod a bazalky smíchaná s naší domácí 
limonádou.  150 Kč

MANGO TANGO 
Energetický nápoj Red Bull®, mango pyré a pomerančový 
pyré.  150 Kč

PINEAPPLE LEMONADE 
Ručně namačkaný ananas vyshakeovaný s osvěžující perlivou 
limonádou, zakončeno grilovaným kouskem ananasu.  150 Kč

HOMEMADE 
MINI-MILKSHAKES
COOKIES & CREAM MINI-MILKSHAKE 
Přírodní Madagascar vanilková zmrzlina doplněná bílou 
čokoládou a Oreo® sušenkami, zakončeno šlehačkou s bílou 
čokoládou a brownie kostičkami.   190 Kč

HOT FUDGE MINI-MILKSHAKE 
Přírodní Madagascar vanilková zmrzlina s čokoládovou 
polevou s příchutí kokosu, zakončeno šlehačkou s bílou 
čokoládou a čokoládovo & karamelovým okrajem a  
čerstvou jahodou.  190 Kč 

Odměňte se našimi milkshakes servírovanými v naší speciální 
mini sklenici!



CLASSICS
NEVER
GO OUT
OF STYLE!

ROCK 
SHOP®

Žádné jídlo není kompletní bez skvělého trička, jako je naše 
Classic Logo T-shirt (tričko s klasickým logem), které patří mezi 
nejprodávanější trička na světě. Zastavte se v našem Rock 
Shopu a pořiďte si také jedno. 
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HARD ROCK EVENTS

HARD ROCK HEALS

Od intimního akustického večírku až po plnou produkci se vším všudy. Hard Rock a jeho zázemí Vám 
umožní uspořádat korporátní schůzky, konferenční recepce, firemní večírky nebo třeba i rockovou svatbu. 

Chcete-li svoji akci uspořádat právě v Hard Rock Cafe, navštivte www.hardrockmeeting.com.

Od roku 1971 se Hard Rock zaměřuje na sjednocující sílu hudby. Nadace Hard Rock 
Heals poskytuje finanční prostředky na komunitní hudební a charitativní programy 
po celém světě. Prostřednictvím naší charitativní kampaně Change It Up! můžete 
pomoci i Vy. Stačí jednoduše zaokrouhlit Váš konečný  účet a přispět tak nadaci Hard 
Rock Heals. 100% Vašeho daru bude použito na podporu služeb poskytovaných lidem 
s autismem, hudební terapii, péči o seniory a mnoho dalšího.

love all,
allserve
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