
Od chvíle kdy vstoupíte do Hard Rock Cafe, všude okolo sebe cítíte významnost a velkolepost. 
Legendy najdete všude kolem sebe – na zdech, v reproduktorech, za barem i na grilu. Od roku 
1971 nabízíme jídlo vynikající chuti, skvěle vychlazené drinky a hudbu, která Vás zvedne ze židle. 
Jsme nadšeni, že kousek toho všeho můžeme nyní dovézt až k Vám domů!

/HARDROCKCAFE/HARDROCK /HARDROCK

EATS
TAKE-AWAY

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER

NAVŠTIVTE WWW.HARDROCK.COM
PRAGUE-CZE

PRO INFORMACE OHLEDNĚ ALERGENŮ NAVŠTIVTE PROSÍM WWW.HARDROCK.COM,  
VYBERTE SI LOKACI A POTÉ ODKAZ NA TABULKU S ALERGENY NEBO KONTAKTUJTE RESTAURACI.



LEGENDARY® STEAK BURGERS
 
ORIGINAL LEGENDARY® BURGER 
Burger, který to všechno začal!  
Čerstvý steak burger s uzenou slaninou, sýrem 
čedar, křupavým cibulovým kroužkem, listem 
salátu a keříkovým rajčetem.*  280 Kč 

 
THE BIG CHEESEBURGER 
Tři silné plátky sýru čedar na našem čerstvém 
steak burgeru, doplněné listem salátu, keříkovým 
rajčetem a červenou cibulí.*  280 Kč 

VEGGIE BURGER 
Linda McCartney veganská placka s čedarem 
a křupavým cibulovým kroužkem podávaná na 
listovém salátu a s keříkovým rajčetem. 280 Kč

BBQ BACON CHEESEBURGER 
Čerstvý steak burger okořeněný naší 
charakteristickou směsí koření a doplněný  
barbecue omáčkou, křupavou smaženou cibulkou, 
sýrem čedar, uzenou slaninou, listem salátu a 
keříkovým rajčetem.*  255 Kč

STARTERS 
CRISPY SPRING ROLLS 
K dostání pouze v omezeném množství. 
Křupavé jarní závitky s černými fazolemi, 
restovanou kukuřicí, sýrem Monterey Jack, 
červenou paprikou, jalapeños a guacamole ranch 
dipem.  270 Kč

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

GUACAMOLE & NACHO CHIPS  100 Kč

 

WINGS 
Naše signaturní pomalu pečená křidýlka s 
klasickou Buffalo nebo barbecue omáčkou, 
podávaná s celerovými tyčinkami a dresinkem z 
modrého sýra.  270 Kč   

FAMILY WINGS 
25 pomalu grilovaných křidýlek podávaných 
s klasickou Buffalo a barbecue omáčkou, 
celerovými tyčinkami, modrým sýrem a ranch 
dresinkem.  540 Kč    

TUPELO CHICKEN TENDERS   
Křupavé kuřecí stripsy podávané s 
medovouhořčicovou a domácí barbecue 
omáčkou. 270 Kč 

SALAD
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.  360 Kč 

Nezapomeňte na objednávku přílohy k burgerům a pro zážitek hodný rockových hvězd doplňte  
objednávku o další chuťovky.

SANDWICH
GRILLED CHICKEN SANDWICH  
227g grilované kuřecí prsíčko se sýrem Monterey 
Jack, uzenou slaninou, listem salátu a keříkovým 
rajčetem. Servírováno na čerstvě opečené bulce 
s medovo-hořčičnou omáčkou.  180 Kč

SPECIALIT Y ENTRÉES
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.  485 Kč 

NEW YORK STRIP STEAK 
340g grilovaný New York strip steak s bylinkovým 
máslem, servírovaný s kořeněnými hranolkami a 
čerstvou zeleninou.*  575 Kč 

TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE  
Grilované kuřecí prsíčko nakrájené na plátky, 
servírované na těstovinách cavatappi s omáčkou 
ze čtyř sýrů a červenou paprikou.  285 Kč 

GRILLED NORWEGIAN SALMON   
Doplněný bylinkovým máslem a domácí barbecue 
omáčkou. Servírovaný s čerstvou zeleninou a 
hranolkami.*  385 Kč 

DESSERTS
HOMEMADE CHOCOLATE BROWNIE 
Domácí čokoládová brownie podávaná se 
šlehačkou, čokoládovou polevou a třešničkou. 
210 Kč 

NEW YORK CHEESECAKE 
Vydatný krémový cheesecake v NY stylu 
servírovaný s čerstvou jahodovou polevou.  210 Kč

BURGER ADD-ONS:BURGER ADD-ONS:  
Slanina 40 Kč 
Guacamole 85 Kč 
BBQ omáčka 30 Kč 
Maso navíc 65 Kč 

PŘÍLOHY: PŘÍLOHY: 
Kořeněné hranolky 85 Kč
Rodinné hranolky 140 Kč
Těstoviny Twisted Mac and Cheese 85 Kč 
Cibulové kroužky 85 Kč

Rádi vám poskytneme veškeré informace ohledně alergenů. Navštivte prosím www.hardrock.com, vyberte si lokaci a poté odkaz na 
tabulku s alergeny nebo kontaktujte restauraci. *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.

BEVER AGES
Coca-Cola  0.33l 75 Kč
Coca-Cola Zero Sugar  0.33l 75 Kč
Fanta  0.33l 75 Kč
Sprite  0.33l 75 Kč
Mattoni Water  0.5l 75 Kč
Staropramen  0.33l 75 Kč
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