
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

LE
GE

ND
AR

Y



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

CLASSIC NACHOS 



CLASSIC NACHOS  (V) 
Křupavé tortilla lupínky prokládané fazolemi ve farmářském 
stylu a omáčkou ze čtyř sýrů, doplněné čerstvou rajčatovou 
směsí picco de gallo, pálivými papričkami jalapeños, sýry  
čedar a Monterey Jack a jarní cibulkou. Servírováno se 
zakysanou smetanou.#  375 Kč 
Můžete doplnit Guacamole# (GF, VG) 115 Kč  
nebo grilované kuřecí maso 125 Kč  
nebo grilovaný hovězí steak* 170 Kč

ONE NIGHT IN BANGKOK SPICY SHRIMP™ 
Křupavé krevety s krémovou pikantní omáčkou a  
jarní cibulkou podávané na salátu coleslaw.  395 Kč

THREE-CHEESE & ROMA TOMATO FLATBREAD  (V) 
Mozzarella, sýry Monterey Jack a čedar, římská rajčata a  
čerstvá bazalka, zakápnuté pestem z koriandru.#  325 Kč

SOUTHWEST CHICKEN FLATBREAD 
Grilované kuřecí maso, avokádo, mozzarella,  
čerstvé pico de gallo, červená paprika, jarní cibulka  
a guacamole ranch dresing.  340 Kč

PEPPERONI FLATBREAD 
Mozzarella, sekané feferonky a tradiční pizza omáčka  
doplněné strouhaným sýrem Romano.  325 Kč

WINGS  (GF) 
Naše typická pomalu pečená křidýlka s klasickou Buffalo, 
sladkopikantní Tangy nebo domácí Barbecue omáčkou,  
podávaná s celerem a dresinkem z modrého sýra.#  335 Kč   

BONELESS WINGS 
Naše křupavé kuře Tupelo Chicken Tenders podle  
vašeho výběru s klasickou Buffalo, sladkopikantní Tangy  
nebo domácí Barbecue omáčkou, podávané s celerem  
a dresinkem z modrého sýra.  355 Kč 

ALL-AMERICAN SLIDERS 
Tři miniburgery s americkým sýrem, křupavým cibulovým 
kroužkem a salátem coleslaw na opečené housce.*  395 Kč

BALSAMIC TOMATO BRUSCHETTA  (V-A, VG-A) 
Římská rajčata marinovaná v balzamikovém octě s čerstvou 
bazalkou a strouhaným sýrem Romano podávaná s opečenou 
bagetkou a hoblinkami parmezánu.#∆  325 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. # (GF) bez lepku, 
(V) vegetariánské, (VG) veganské. ∆ Tato jídla mohou být upravena jako bezlepková, vegetariánská a veganská. (GF-A) dostupné bez lepku, 
(V-A) dostupné vegetariánské, (VG-A) dostupné veganské. Pro jakékoliv speciální dietní požadavky se obraťte na obsluhu. 

STARTERS & 
SHAREABLES

ALL-AMERICAN SLIDERS

WINGS

THREE-CHEESE & 
ROMA TOMATO FLATBREAD

ONE NIGHT IN BANGKOK SPICY SHRIMP™



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
Od roku 1971 servírujeme burgery legendám, které 
milují skvělou chuť a Rock n’ Roll. S hrdostí servírujeme 
prémiové čerstvé 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.

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER 
(GF-A) 
Burger, který to všechno začal!  
198g čerstvý steak burger s uzenou 
slaninou, sýrem čedar, křupavým 
cibulovým kroužkem, listem salátu a 
keříkovým rajčetem. Servírováno s naší  
charakteristickou steak omáčkou.*∆   
465 Kč
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BBQ BACON CHEESEBURGER  (GF-A) 
Čerstvý steak burger s naší typickou směsí koření, přelitý 
domácí barbecue omáčkou, křupavou cibulkou, sýrem čedar, 
uzenou slaninou, listovým salátem, rajčetem a podávaný s 
naší typickou steakovou omáčkou.*∆  515 Kč

THE BIG CHEESEBURGER  (GF-A) 
Tři plátky sýra čedar rozpuštěné na našem čerstvém steak 
burgeru, podávané s listovým salátem, rajčetem, červenou 
cibulí a podávané s naší typickou steakovou omáčkou.*∆   
465 Kč

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER  (GF-A) 
Pocta našemu „Down Home Double Burger“ z roku 1971 
Dva skládané steak burgery s americkým sýrem, majonézou, 
listovým salátem, rajčetem, červenou cibulí a podávané s 
naší typickou steakovou omáčkou.*∆  575 Kč

MOVING MOUNTAINS® BURGER  (V-A, VG-A) 
100% rostlinná placka se sýrem čedar a křupavým cibulovým 
kroužkem podávaná s listem salátu a keříkovým rajčetem.∆  
495 Kč

SURF & TURF BURGER 
Náš charakteristický steak burger s pikantními krevetami  
One Night in Bangkok Spicy Shrimp™ s pikantním zelným 
salátem a podávaný s naší typickou steakovou omáčkou.*   
545 Kč

COUNTRY BURGER 
Dva plátky hovězího burgeru propečené medium well,  
doplněné americkým sýrem, listovým salátem, rajčetem,  
červenou cibulí, nakládanými okurkami, domácí burgerovou 
omáčkou a podávané se sladkou omáčkou relish.*  465 Kč

SWISS MUSHROOM BURGER  (GF-A) 
Dva plátky hovězího burgeru propečené medium well,  
doplněné ementálem, restovanými houbami, listovým salátem, 
rajčetem a majonézou.*∆  465 Kč

SPICY DIABLO BURGER  (GF-A) 
Dva plátky hovězího burgeru propečené medium well, doplněné 
sýrem Monterey Jack, nakládanými jalapenos, listovým salátem, 
rajčetem a pikantní majonézou.*∆  465 Kč

Všechny Legendary® Steak Burgers se podávají s čerstvě 
opečenými brioškami a kořeněnými hranolky.

Přidejte uzenou slaninu  85 Kč 
Cibulové kroužky  125 Kč  
Hranolky se sýrem a slaninou∆  (V-A)  75 Kč

Přidejte si do svého steak burgeru:

STEAK BURGERS

SMASHED & STACKED

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. # (GF) bez lepku, 
(V) vegetariánské, (VG) veganské. ∆ Tato jídla mohou být upravena jako bezlepková, vegetariánská a veganská. (GF-A) dostupné bez lepku, 
(V-A) dostupné vegetariánské, (VG-A) dostupné veganské. Pro jakékoliv speciální dietní požadavky se obraťte na obsluhu. 

MOVING MOUNTAINS® BURGER

SURF & TURF BURGER

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER

BBQ BACON CHEESEBURGER 



SANDWICHES
Podáváme s kořeněnými hranolky nebo lze obměnit za sýrové hranolky s uzenou slaninou∆ (V-A) (75 Kč) 

BBQ PULLED PORK SANDWICH  (GF-A) 
Ručně trhané uzené vepřové s naší domácí  
barbecue omáčkou, podávané na opečené housce  
se salátem coleslaw a kyselou okurkou.∆  355 Kč 

GRILLED CHICKEN SANDWICH  (GF-A) 
Grilované kuřecí prso se sýrem Monterey Jack,  
uzenou slaninou, listovým salátem a vyzrálými  
rajčaty, podávané na opečené housce s  
medovo-hořčičnou omáčkou.∆  355 Kč  

FRIED CHICKEN SANDWICH 
Křupavá kuřecí prsa marinovaná v podmáslí,  
doplněná listovým salátem, rajčetem a ranch  
dresinkem na opečené housce.  355 Kč

BUFFALO CHICKEN SANDWICH 
Smažená kuřecí prsa marinovaná v podmáslí, 
doplněná naší klasickou buffalo omáčkou,  
listovým salátem, rajčetem a ranch dresinkem  
na opečené housce.  355 Kč

GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD  (GF-A) 
Grilovaná kuřecí prsa s čerstvým římským  
salátem a klasickým Caesar dresinkem, 
parmazánovými lupínky, krutony a  
strouhaným parmazánem.∆  485 Kč   
S grilovaným lososem*  540 Kč 

GRILLED SALMON NOODLE BOWL 
Ramen nudle se sezamovo-sójovým  
dresinkem na lůžku z míchané zeleniny se 
sójovými boby edamame, mrkví, červenou 
paprikou, červeným zelím, a jarní cibulkou, 
podávané s grilovaným lososem.  455 Kč  
S kuřecím masem* 455 Kč 
S hovězím masem* 505 Kč

STEAK SALAD 
Grilovaný steak na míchaném salátu se zálivkou 
vinaigrette s modrým sýrem, s nakládanou 
červenou cibulí, červenou paprikou, římskými 
rajčaty, smaženou cibulkou a kousky  
modrého sýra.*  485 Kč 

Kořeněné hranolky#  (VG)  100 Kč 
Čerstvá zelenina#∆  (GF, V, VG-A)  125 Kč  
Twisted Mac & Cheese#  (V)  125 Kč  
Cibulové kroužky  160 Kč 
Bramborová kaše#  (GF, V)  90 Kč
Caesar salát∆  (GF-A)  130 Kč 
Domácí salát∆  (GF-A)  130 Kč

SOUTHWESTERN CHICKEN BOWL  (GF) 
Kuřecí Fajita, quinoa salát s kukuřicí,  
pico de gallo, kořeněné černé fazole a  
červené zelí podávané na míchané zelenině  
s guacamole ranch dresinkem.#  445 Kč  
S hovězím masem* 495 Kč

PRÉMIOVÉ PRÍLOHY SERVÍROVANÉ 
À LA CARTE

BBQ PULLED PORK SANDWICH

GRILLED SALMON 
NOODLE BOWL

SALADS  
& BOWLS
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COWBOY RIBEYE  (GF) 
397g grilovaný ribyeye steak s bylinkovým máslem, servírovaný  
s bramborovou kaší a čerstvou zeleninou.*#  725 Kč  
Vychutnejte si steak ve stylu Surf & Turf: přidejte křupavé  
pikantní krevety One Night In Bangkok Spicy Shrimp™  150 Kč

NEW YORK STRIP STEAK  (GF) 
340g grilovaný New York strip steak s bylinkovým máslem  
podávaný s bramborovou kaší a čerstvou zeleninou.*#  675 Kč 
Vychutnejte si steak ve stylu Surf & Turf: přidejte křupavé  
pikantní krevety One Night In Bangkok Spicy Shrimp™  150 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   495 Kč  
Grilovaný steak*   565 Kč  
Duo Combo*   565 Kč  
Vegetariánské Fajitas#∆  (V, VG-A) 475 Kč 

BABY BACK RIBS  (GF)   
Grilovaná libová vepřová žebírka okořeněná naší  
charakteristickou směsí koření a ochucená domácí barbecue 
omáčkou. Podáváme s kořeněnými hranolkami, salátem  
coleslaw a fazolemi ve farmářském stylu.#  525 Kč

TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE  
Grilované kuřecí prsíčko nakrájené na plátky, servírované  
na těstovinách cavatappi s omáčkou ze čtyř sýrů a červenou 
paprikou.  355 Kč 

SMOKEHOUSE BBQ COMBO  (GF-A) 
Vyberte si libová vepřová žebírka, kuře s barbecue omáčkou  
nebo ručně trhané uzené vepřové maso podávané s domácí 
barbecue omáčkou. Perfektní kombinace našich specialit z udírny. 
Podáváme s kořeněnými hranolkami, salátem coleslaw a fazolemi  
ve farmářském stylu.∆   
Duo Combo  525 Kč 
Trio Combo  565 Kč

CEDAR PLANK SALMON  (GF)  
Norský losos grilovaný na cedrovém prkénku se sladko-pikantní 
hořčičnou omáčkou, podávaný s bramborovou kaší a čerstvou 
zeleninou.*#  445 Kč

TUPELO CHICKEN TENDERS   
Kuřecí maso, osmažené do křupava a servírované s kořeněnými 
hranolkami, medovou hořčicí a domácí barbecue omáčkou.  355 Kč

BARBECUE CHICKEN  (GF) 
Půlka pečeného kuřete přelitá naší domácí barbecue omáčkou. 
Podáváme s kořeněnými hranolkami, salátem coleslaw a ranč 
fazolemi.#  515 Kč 

Lze doplnit malým klasickým Caesar salátem∆ (GF-A)  (130 Kč)

SPECIALITY ENTRÉES

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. # (GF) bez lepku, 
(V) vegetariánské, (VG) veganské. ∆ Tato jídla mohou být upravena jako bezlepková, vegetariánská a veganská. (GF-A) dostupné bez lepku, 
(V-A) dostupné vegetariánské, (VG-A) dostupné veganské. Pro jakékoliv speciální dietní požadavky se obraťte na obsluhu. 

COWBOY RIBEYE

CEDAR PLANK SALMON

BABY BACK RIBS

FAMOUS FAJITAS



Od shaků až po Hot Fudge Brownie,  
je to prostě rock n’ roll. 
Vychutnejte si naše hvězdné dezerty!

DESSERTS &
MILKSHAKES

HOT FUDGE BROWNIE
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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. # (GF) bez lepku, (V) vegetariánské, 
(VG) veganské. ∆ Tato jídla mohou být upravena jako bezlepková, vegetariánská a veganská. (GF-A) dostupné bez lepku, (V-A) dostupné 
vegetariánské, (VG-A) dostupné veganské. Pro jakékoliv speciální dietní požadavky se obraťte na obsluhu. 

DESSERTS

HOMEMADE APPLE COBBLER

HOT FUDGE BROWNIE  (GF-A)  
Teplá čokoládová brownie s vanilkovou 
zmrzlinou, horká čokoládová poleva, 
čokoládové zdobení, šlehačka a třešnička.∆   
265 Kč

NEW YORK CHEESECAKE  
Krémový cheesecake ve stylu NY  
podávaný s čerstvou jahodovou polevou  
a čerstvou šlehačkou.  255 Kč

HOMEMADE APPLE COBBLER 
Legendární jablečný dezert s teplými  
jablky Granny Smith, pečený do zlatova  
a podávaný s vanilkovou zmrzlinou a  
karamelovou polevou.  255 Kč

ICE CREAM  (GF) 
Vyberte si čokoládovou  
nebo vanilkovou.#  165 Kč

DINER-STYLE MILKSHAKE 
Hustý shake s vanilkovou nebo  
čokoládovou zmrzlinou zdobený  
čerstvou šlehačkou.  160 Kč

NEW YORK CHEESECAKE

BEVERAGES
S HRDOSTÍ PODÁVÁME   NÁPOJE

BEZLEPKOVÉ  
MENU ZDE



ROCK 
SHOP®
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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.




