grill

ferskir goðsagnakenndir

HAMBORGARAR

eftirréttir SAMLOKUR

hikkorí reykt

Hanastél salöt

original legendary® borgarinn

jumbo combo

nachos

FORRÉTTIR
sérgerðir
salöt

jumbo combo

Kokkarnir okkar eru sannkallaðir
listamenn sem vinna eingöngu með
úrvalshráefni. Þú komst til að njóta.
Veislan byrjar hér.

FORRÉTTIR
JUMBO COMBO

frábært til að deila

Úrval vinsælustu lystauka okkar: Sérgerðir vængir, laukhringir, Tupelo kjúklingur, Southwest vorrúllur og
Bruschetta með tómötum og balsamediki. Borið fram með hunangssinnepssósu, hikkorígrillsósu, sýrðum
rjóma og gráðaostadressingu. 3890 kr.

ROKKVÆNGIR

Ferskir kjúklingavængir, maríneraðir með sérgerðu reyktu
þurrkryddsblöndunni okkar, bornir fram með gráðaosti
og gulrótar- og sellerístöngum. Hægt að velja um
þurrkryddaða eða í Buffalo-stíl með „Classic Rock“, „Tangy“
eða „Heavy Metal“ sósunni okkar. 1590 kr.

BLÓMKÁLS VÆNGIR VEGAN

Það nýjasta úr eldhúsinu okkar, stökkir, „buffalo style“
ferskir blómkáls „vængir“ bornir fram með gulrótum,
sellerý og vegan gráðuostasósu. Hægt að velja um
Buffalo-stíl með „Classic Rock“, „Tangy“ eða „Heavy Metal“
sósunni okkar. 1590 kr.

BRUSCHETTA MEÐ TÓMÖTUM OG BASIL

Ristað heimagert brauð með kryddjurtarjómaosti,
maríneruðum plómutómötum og fersku basil. Borið fram
með dassi af basilolíu og skornum parmesanosti. 1790 kr.

TUPELO-KJÚKLINGALUNDIR

Léttsteiktar ferskar kjúklingalundir þaktar japönsku
Panko, borið fram með hunangssinnepssósu og
hikkorígrillsósu. 1990 kr.

NACHOS

frábært til að deila

Heill haugur af handskornum tortillaflögum ásamt
þriggja bauna blöndu, ostablöndu, pico de gallo, jalapeno,
vorlauk og salsa. Skreytt með sýrðum rjóma. 2890 kr.
Bættu við guacamole. (+ 350 kr.)
Bættu við grilluðum kjúklingi. (+ 600 kr.)
Bættu við grilluðu nautakjöti. (+ 800 kr.)

VEGAN NACHOS

Heill haugur af handskornum tortillaflögum með þriggja
bauna blöndu , veganosti, Pico de Gallo, jalapeno, vorlauk
og salsa skreytt með Guacamole. 2890 kr.

LAUKHRINGIR

Handskornir ferskir og stökkir laukhringir, brauðaðir upp
úr japönsku Panko, bornir fram með ferskri Ranchsósu og
Barbequesósu. 1290 kr.

SALÖT ÖLL SALÖT FRÁBÆR TIL AÐ DEILA

Við notum eingöngu ferskustu fáanlegu hráefni, veljið úr heimagerðum salatsósum, Caesar, Ranch, hunangssinnep,
gráðaostasósa, ólífuolíu eða balsamik ediki.
* Allar salatsósurnar okkar eru ferskar og gerðar daglega í eldhúsinu okkar lagaðar úr Veganmæjónesi.

CAESARSALAT

Ferskt skorið Romaine-salat, velt upp úr heimagerðri
Caesardressingu með hvítlauks brauðteningum, flögum
af parmesanosti dreift yfir 2490 kr.
Bættu við grilluðum kjúklingi. (+ 600 kr.)

Brakandi fersk blandað salat með grilluðum kjúkling,
avókadó, safaríkum tómötum, rauðlauk og eggjum,
reyktu beikoni og Havartí- og Cheddarosti og
heimalöguð salatsósa að yðar vali. 2490 kr.

†Inniheldur hnetur eða fræ
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caesar salat með
grilluðum kjúkling

COBB-SALAT

laukhringir
laukhringir

bruschetta með tómötum
og basil

goðsagnakenndir

HAMBORGARAR
Þú veist hvernig stórkostlegir listamenn taka eitthvað
ekta og hrátt og búa til eitthvað goðsagnakennt?
Einmitt þannig eru hamborgararnir okkar.

atomic borgari

memphis borgari
atomic borgarinn

ostborgari með hikkorígrillsósu og beikoni

vegan borgari að hætti
hallgerðar

HAMBORGARAR

Allir hamborgararnir hjá okkur eru 140 gr. úr sérvöldu úrvals fersku nautakjöti sem
kokkarnir okkar glóðasteikja og dekra við, bornir fram á ferskt ristuðu Briochebrauði
með krydduðum frönskum og fersku Chipotle-majonesi.
ORIGINAL LEGENDARY® BORGARINN

Með reyktu beikoni, cheddarosti, ferskum heimagerðum
laukhring, stökkum salatblöðum og tómötum. 2790 kr.

LOCAL LEGENDARY

Local Legendary® 140 gr borgarinn okkar tekur Original
Legendary borgarann upp á næsta stig. Búinn til og
framreiddur með hráefni úr héraði með reyktu beikonkurli,
súrsuðum rauðlauk, hvítlauksristuðum sveppum,
Havartiosti, stökku salatblaði, tómati og bernaisesósu.

HAMBORGARAÞRENNAN

3 vinsælustu hamborgararnir okkar í smækkaðri útfærslu;
3 x 45 gr. Local Legendary, beikonborgari í híkkorí-sósu og
ostborgari. 2790 kr.

HINN KLASSÍSKI BORGARI
Borgari með stökku salatblaði, tómat og rauðlauk á
toppnum. 2590 kr.

2790 kr.

STÓRI OSTBORGARINN

ATOMIC BORGARI

2790 kr.

Prófaðu sterkasta borgarann í bænum, borinn fram
með stökkum steiktum lauk og jalapeno, krydduðu með
„spicy atomic“ kryddinu okkar, bráðnum cheddar osti,
klettasalati, safaríkum tómötum og heimagerðu
Chipotle-majonesi. 2790 kr.

JAVA LAVA BORGARI

Expressó nuddað úrvalskjöt borið fram með heimagerðri
jalapeno lava sósu, stökkum laukstráum, bræddum
cheddar osti, reyktu beikoni, fersku salatblaði og
safaríkum tómati, fullkomnaður með djúpsteiktum
jalapeno. 2790 kr.

MEMPHIS BORGARI

Einn sá allra besti í bænum, grillaður hamborgari með
Tennessee reyktu grísakjöti, bræddum Cheddar osti,
stökkum laukstráum í ristuðu Briochebrauði með hvítlauks
Aioli, Memphis hrásalati og sýrðum dill gúrkum. 2790 kr.

VEGAN BORGARI AÐ HÆTTI HALLGERÐAR

Heimalagaður borgari með öllu því besta sem vex
ofanjarðar, ferskt hráefni sett saman af Arthuri í eldhúsinu
okkar. Grillaður og framreiddur í heilkorna brauði með
veganosti, hummus, ferskum tómat, stökku salati og
sýrðum dill gúrkum. 2790 kr.

Safaríkur borgari með bræddri ostaþrennu, borinn fram
með stökku salatblaði, ferskum tómötum og rauðlauk.

HIKKORÍ-BBQ, BEIKON OSTBORGARI

Grillaður borgari með Hikkorí-BBQ sósu og með
BBQ-laukmarmelaði, cheddarosti, reyktu beikoni, stökku
salatblaði og ferskum tómat á toppnum. 2790 kr.

STÆKKAÐU HAMBORGARANN ÞINN
kjötaðu upp borgarann í 220 gr.
beikon
auka ostur
steiktir sveppir
sultaður laukur
guacamole
Jalapeno
kryddaðar franskar
Skiptu út frönskum í sætar eða
artisan

700 kr.
350 kr.
350 kr.
250 kr.
250 kr.
350 kr.
250 kr.
490 kr.
300 kr.

LJÚFFENGAR ARTISAN FRANSKAR

Veldu um eftirfarandi fyrir 790 kr. aukalega
með chili-kryddi og chipotle-hvítlaukstómatsósu
með parmesan- og romano-osti og hvítlauks-aioli
með kryddjurtum og hvítlauk og chimichurri-majonesi

KJÖTIÐ OKKAR

Sérvalið úrvals ferskt nautakjöt sem afhent er
til okkar daglega. Engin aukaefni, bara 100%
nautakjöt eins og það gerist best.

BRAUÐIÐ OKKAR

Brakandi nýtt og ferskt Brioche hamborgarabrauð sem bakarinn afhendir til okkar daglega.

heimareykt grísakjöt
kjúklingur úr

reykofni
rokksins

hikkoríreykt rif

the texan

klassísk klúbbsamloka

kalifornia
klúbbsamloka

SMOKEHOUSE

Taktu fram servíettuna því veislan er að byrja, allir sérgerðu SMOKEHOUSE réttirnir
okkar eru maríneraðir og hægeldaðir í reykofninum okkar, með alvöru kryddum og
er notaður ekta Hikkorí viður við eldunina. Við tökum allann þann tíma sem þarf til
að gæðin verði sem allra best.
Allir réttirnir úr reykhúsinu eru bornir fram með krydduðum frönskum, kúrekabaunum og sítrushrásalati.

HIKKORÍREYKT RIF

Reykt „Baby back“ grísarif sem eru svo meyr að þau
losna auðveldlega frá beini, nudduð með sérgerðu
kryddunum okkar og elduð í Hikkorí-BBQ sósu.
HÁLFUR SKAMMTUR. 2790 kr.
HEILL SKAMMTUR. 3790 kr.

GRILLKJÚKLINGUR

Ferskur hálfur grillkjúklingur eldaður í Hikkorí-BBQ
sósunni okkar og glóðaristaður þar til hann er orðinn
meyr. 2890 kr.

HIKKORÍREYKT GRILLBLANDA

Fyrir þá sem vilja bland af því besta— bæði HikkoríBBQ grísarif og glóðaristaður grillkjúklingur. 3790 kr.

SAMLOKUR OG QUESADILLA

Allar samlokur & Quesadilla á Hard Rock eru unnar frá grunni í eldhúsinu okkar. Allar sósur og guacamole er gert
daglega og bakarinn kemur með nýbökuð brauð á hverjum degi til að þessir réttir verði eins djúsí og mögulegt er.

GRÍSASAMLOKA ÞESSI GAMLA OG GÓÐA

Handrifið og reykt svínakjöt með Tennessee
BBQ sósu á ristuðu brioche-brauði. 2490 kr.

KLASSÍSKA KLÚBBSAMLOKAN

FIESTA QUESADILLA MEÐ KJÚKLINGI

Rifinn chipotle-kjúklingur, grillaður ananas og ostablanda.
Borinn fram með sterkri sósu, sýrðum rjóma og
guacamole. 2490 kr.

QUESADILLA MEÐ GRILLUÐU GRÆNMETI

Ristað súrdeigsbrauð með mæjónesi, stökku salatblaði,
ferskum tómötum, reyktu beikoni og með glóðaristaðri
kjúklingabringu. Borin fram með krydduðum frönskum
og hrásalati. 2490 kr.

Grillað grænmeti: paprika, tómatar, laukur, sveppir,
ristaður hvítlaukur og veganostur. Borin fram með salsa
og guacamole. 2490 kr.

KALIFORNÍA KLÚBBSAMLOKA

CHIPOTLE BBQ GRÍSA QUESADILLA

Grilluð kjúklingabringa með beikoni, bræddum
cheddarosti og guacamole, framreitt í ristuðu Brioche
brauði með Dijon hunangs- sósu, ferskum tómötum og
stökku salatblaði. Borið fram með frönskum og hrásalati.

2490 kr.

Reykt grísakjöt með Chipotle Tennessee BBQ sósu,
ostablöndu, lauk, papriku, Pico de Gallo og Mozzarella
osti. Borið fram með salsa, sýrðum rjóma og guacamole.

2490 kr.

THE TEXAN

Hikkoríreykt rifið svínakjöt með chipotle-grillsósu,
cheddarosti, stökkum steiktum jalapenjó og lauk
raðað hátt á ristað brioche-brauð. 2790 kr.

fiesta chicken quesadilla
†Inniheldur hnetur eða fræ

© 2016 Hard Rock International

GOÐSAGNAKENNDIR

grill

AÐALRÉTTIR
handgerðir
FERSKIR

new york strip steik

AÐALRÉTTIR

Það gerist hreinlega ekki betra: Ferskasta hráefnið sem kokkarnir okkar finna og
breyta í veislu sem hæfir rokkstjörnum.

OKKAR VÍÐFRÆGU RJÚKANDI FAJITAS

Þú velur um grillaðan kjúkling eða nautakjöt borið
fram á rjúkandi pönnu. Með Pico de Gallo, ostablöndu,
fersku guacamole, sýrðum rjóma og heitum tortillavefjum.
GRILLAÐUR KJÚKLINGUR. 3490 kr.
GRILLAÐ NAUTAKJÖT. 3590 kr.

220 gr. af grilluðum laxi með dassi af sætri og kryddaðri
grillsósu. Borinn fram með bökuðum kartöflum og
gufusoðnu grænmeti. 3190 kr.

CAVATAPPI OSTAPASTA MEÐ KJÚKLING

Velt upp úr þriggja osta sósu með steiktri papriku,
parmesan- og steinseljubrauðteningum og grillaðri
kjúklingabringu á toppnum. 2890 kr.

PASTA ARRABÍATTA VEGAN

Cavatappi pasta velt upp úr ferskri tómat-hvítlaukssósu
með árstíðar grænmeti, ristuðum sveppum, ferskum
chili, olífuolíu og hvítlauksbrauði. 2690 kr.

grillaður lax

LAMBA STEIK EFTIRLÆTI ROKKARANS

Sneiðar úr lambainnralæri grillaðar með Chipotle- BBQ
sósu og borið fram með bakaðri kartöflu, gufusoðnu
grænmeti og piparsósu. 3790 kr.

NEW YORK STRIP STEIK

GRILLAÐUR LAX

MEÐLÆTI

STEIKUR

kryddaðar franskar

490 kr.

sætar franskar

790 kr.

bökuð kartafla

690 kr.

gufusoðið grænmeti

990 kr.

hliðar hús salat

990 kr.

hliðar caesar salat

990 kr.

laukhringir

1290 kr.

300 gr. nautasteik sem hefur verið látin meyrna í 24 daga,
krydduð og glóðasteikt með maître d' smjöri, borið fram
með bakaðri kartöflu og gufusoðnu grænmeti.

4190 kr.

RIB EYE

300 gr „rib eye“-steik sem hefur verið látin meyrna í
24 daga, fullkomlega glóðarsteikt með maître d' smjöri,
borið fram með bakaðri kartöflu og gufusoðnu grænmeti.

4190 kr.

Val á milli bernaisesósu og piparsósu með
öllum steikum.

LJÚFFENGAR ARTISAN FRANSKAR
Veldu um eftirfarandi:

franskar með chili-kryddi
og chipotle-hvítlaukstómatsósu

790 kr.

franskar með parmesan- og romano-osti
og hvítlauks-aioli

790 kr.

franskar með kryddjurtum og hvítlauk
og chimichurri-majónesi

okkar víðfrægu
rjúkandi fajitas

Cavatappi ostapasta
með kjúkling

790 kr.

líkjörar

ljúffengir

EFTIRRÉTTIR
SJEIKAR
KAFFI

súkkulaðikaka með heitri sósu

Seigfljótandi súkkulaði
með ljúffengum ís.
Láttu það eftir þér.

EFTIRRÉTTIR

HEITIR DRYKKIR

OREO® OSTAKAKA

ESPRESSO 		

490 kr.		

Tvöfaldur
550 kr.

MACCHIATO 		

490 kr.		

550 kr.

CAPPUCCINO 		

550 kr.		

600 kr.

CAFFE LATTE 		

550 kr.		

600 kr.

Heimagerð rjómaostakaka að hætti New York búa
með Oreo® kurli og súkkulaðisósu. 1690 kr.

ÍSKALDIR HRAUNMOLAR AÐ HÆTTI ARTHURS
Djúpsteiktur vanilluís í skel með ljúffengri pekankaramellusósu.† 1690 kr.

LJÚFFENGUR ÍS

Val um vanillu-, súkkulaði- eða jarðarberjaís.

995 kr.

ÞYKKIR SJEIKAR

Val um vanillu-, súkkulaði- eða jarðarberjaís. Önnur
Hard Rock Cafe goðsögn. 1190 kr.

AMERICANO 		

490 kr.

ÝMIS TE 		

490 kr.

HEITT SÚKKULAÐI

SALTED CARAMEL CAFÉ

Tia Maria, Baileys Irish Cream, Monin Salted Caramel og
rjómabland með þeyttum rjóma, karamellupoppkorni
og karamellusósu á toppnum. 1950 kr.

IRISH KISS

Jameson Irish viskí, Baileys Irish Cream og Monin Spiced
Brown Sugar með þeyttum rjóma, súkkulaðibitum og
súkkulaðisírópi ofan á. 1950 kr.

OREO® SMÁKÖKUSHAKE 1190 kr.
EPLADRAUMUR POPPSTJÖRNU

Heit eplabaka borin fram með vanilluís, valhnetum og
karamellusósu. Draumurinn er svo góður að þú munt
halda að amma þín hafi bakað hann!† 1690 kr.

ICED CARAMEL

MANGO SORBET

LÍKJÖRAR

Jökulkaldur vegan og laktósafrír sorbet.

550 kr.

995 kr.

BROWNIE MEÐ HEITRI SÚKKULAÐISÓSU
Vanilluís á ferskri súkkulaðiköku með brytjuðum
valhnetum, súkkulaðispæni, ferskum þeyttum rjóma
og kirsuberi. Frábært til að deila. † 1890 kr.

Baileys Irish Cream, Disaronno Amaretto og Monin Salted
Caramel hrist með rjómablandi og með þeyttum rjóma og
karamellusósu ofan á. 1950 kr.

Fáðu þér óblandaðan líkjör með klaka eða biddu þjóninn
þinn um að setja smá dreitil af uppáhaldslíkjörnum þínum
út í kaffið þitt.

1500 kr.
1290 kr.
1250 kr.
1300 kr.
125o kr.
1250 kr.

GRAND MARNIER
SANDEMAN RUBY PORT

† Inniheldur hnetur eða fræ.

KAHLÚA
BAILEYS IRISH CREAM
COINTREAU ORANGE LIQUEUR
DISARANNO AMARETTO

oreo ostakaka

epladraumur poppstjörnu
© 2016 Hard Rock International

UPPLIFÐU
með þínu eigin safnglasi
augnablikið
aftur

big kablue-na

mai tai one

hurricane

bahama mama

fruitapalooza

HANASTÉL

bættu við 900 kr. og fáðu stærra hanastél og glasið er þitt!

BAHAMA MAMA 340 ml.

BACARDI Carta Blanca, Malibu Coconut,
Crème de Banana, Grenadine, ananas- og
appelsínusafi. 2390 kr.

BANANA BERRY COLADA 340 ml.

Malibu Coconut, ferskir bananar,
jarðarber og piña colada blanda. 2390 kr.

BIG KABLUE-NA 340 ml.

Malibu Coconut, blár Curacao,
piña colada blanda og límónusafi.

2390 kr.

HURRICANE 340 ml.

Appelsína, Monin mangómauk og ananassafi blandað í
BACARDI Carta Blanca, Mount Gay Eclipse Rum, Amaretto
og Grenadine. 2390 kr.

MAI TAI ONE 340 ml.

Mount Gay Eclipse romm, Cointreau appelsínulíkjör, Giffard
Orgeat og skvetta af límónu- og appelsínusafa. 2390 kr.

FRUITAPALOOZA 340 ml.

Malibu Coconut, Crème de Banana, súrsætt bland og
jarðarberjamauk toppað með 7-UP®. 2390 kr.

© 2016 Hard Rock International

ultimate
long island
iced tea

pomegranate mule

purple haze

electric blues

southern rock

JAM SESSIONS

bættu við 900 kr. og fáðu stærri drykk og krukkan er þín!

POMEGRANATE MULE 340 ml.

ELECTRIC BLUES 340 ml.

SMIRNOFF vodki og granateplasíróp blandað með
Thomas Henry engiferbjór. 2390 kr.

SMIRNOFF vodki, BACARDI Carta Blanca,
Gordon's gin, blár Curacao og
súrsætt bland toppað með 7-UP®. 2390 kr.

PURPLE HAZE 340 ml.

ULTIMATE LONG ISLAND ICED TEA 340 ml.

SMIRNOFF vodki, Gordon's gin, BACARDI Carta Blanca
og Chambord Black Raspberry líkjör með súrsætu
blandi og toppað með 7-UP®. 2390 kr.

SMIRNOFF vodki, Gordon's gin, BACARDI Carta
Blanca, Cointreau appelsínulíkjör með súrsætu
blandi og skvettu af Pepsi®. 2590 kr.

SOUTHERN ROCK 340 ml.

Jack Daniel’s Tennessee viskí, Southern Comfort,
Chambord Black Raspberry líkjör og SMIRNOFF vodki
með súrsætu blandi og toppað með 7-UP®. 2390 kr.

SANGRÍA 1,3 L.

Heil kanna af sangría. Þú getur valið RAUÐA með
BACARDI Carta Blanca; eða HVÍTA með ABSOLUT
Mandarine vodka. Báðar búnar til með ferskum
ávöxtum og suðrænum ávaxtasafa. 2990 kr.

Hanastélin okkar eru sett saman af
sérfræðingum okkar sem nota
gæðaveigar eins og SMIRNOFF,
BACARDI og DON JULIO TEQUILA.

MOJITO MOJO

bættu við 900 kr. og fáðu stærri mojito og glasið er þitt!
MAGICAL MYSTERY MOJITO 340 ml.

HENDRICK’S gin og ylliblómalíkjör kramið með
límónusafa, mintu og agúrkusírópi. 2490 kr.

STRAWBERRY MOJITO 340 ml.

BACARDI Carta Blanca kramið með
jarðarberjum, mintu og límónu.
Toppað með sódavatni. 2390 kr.

MOJITO 340 ml.

BACARDI Carta Blanca kramið með ferskri
mintu og límónu. Toppað með sódavatni.

2390 kr.

PINEAPPLE COCONUT MOJITO 340 ml.
magical mystery
mojito
strawberry mojito

mojito

pineapple coconut
mojito

Malibu Coconut, piña colada blanda, ananas,
minta og límóna toppað með sódavatni og
ristuðum kókos. 2390 kr.

gerðu næstu skál

MARGARITA MADNESS
WATERMELON RITA

DON JULIO BLANCO TEQUILA og Cointreau
appelsínulíkjör blandað með vatnsmelónumauki.

2390 kr.
EXOTIC MARGARITA

DON JULIO BLANCO TEQUILA og Cointreau
appelsínulíkjör blandað með granateplasírópi.

2390 kr.

TRIPLE PLATINUM MARGARITA

DON JULIO BLANCO TEQUILA, Cointreau
appelsínulíkjör og Grand Marnier. 2590 kr.

MANGO TEQUILA SUNRISE

DON JULIO REPOSADO, Captain Morgan kryddað
romm, appelsínudjús, Monin mangómauk og
Grenadine. 2590 kra

watermelon
rita

triple platinum
margarita

exotic
margarita

MANGO TEQUILA
SUNRISE

Í PRESSUKÖNNU

Pressað á borðinu og frábært til að deila!

RED BERRY PRESS

Heimagert límónaði, ABSOLUT Mandarin vodka,
ferskar sítrónur, jarðarber og hindber. 2990 kr.

WATERMELON WAVE PRESS

BACARDI Razz, Cointreau appelsínulíkjör,
vatnsmelónumauk, límónaði sem er gert frá grunni,
fersk sítróna og jarðarber. 2990 kr.

red berry
press

watermelon
wave press

EPÍSKT

með þínu eigin
safnglasi

ALTERNATIVE ROCK (ÁFENGISLAUST)

bættu við 900 kr. og fáðu stærra hanastél og glasið er þitt!
WILDBERRY SMOOTHIE 340 ml.

Fryst dásemd sem samanstendur af ferskum banönum, piña
colada blöndu, appelsínusafa og Monin Wildberry. 1290 kr.

mango
madness

BERRILICIOUS 340 ml.

berrilicious

mango berry
cooler

Monin Strawberry blandað með ferskum jarðarberjum og
appelsínusafa, skreytt með fersku jarðarberi og appelsínu.

1290 kr.

MANGO MADNESS 340 ml.

Red Bull®, Monin mangómauk og appelsínusafi.

1290 kr.

MANGO-BERRY COOLER 340 ml.

Suðræn blanda af mangó, jarðarberjum, ananassafa,
appelsínusafa og súrsætri blöndu toppað með 7-UP®.

1290 kr.

GROUPIE GRIND 340 ml.

Monin mangómauk, piña colada blanda og ananassafi blandað
með ferskum jarðarberjaþeytingi 1290 kr.

STRAWBERRY BASIL LEMONADE 340 ml.

Fersk jarðarber og basil kramin saman með límónaði sem er
gert frá grunni. 1290 kr.
© 2016 Hard Rock International

wildberry
smoothie

groupie
grind

strawberry
basil lemonade

LÉTTVÍN
FREYÐIVÍN • RÓSAVÍN

Flaska

PICCINI 1882 SPUMANTE, Ítalía		

4290 kr.

CASA ROJO MOLTÓ NEGRE CAVA, Spánn		

5390 kr.

MOET & CHANDON IMPÉRIAL KAMPAVÍN, Frakkland

14900 kr.

MOET & CHANDON MAGNUM IMPÉRIAL KAMPAVÍN, Frakkland

24900 kr.

DOM PERIGNON KAMPAVÍN, Frakkland

39000 kr.

DOM PERIGNON MAGNUM KAMPAVÍN, Frakkland

90000 kr.

SANDEMANS RUBY PÚRTVÍN (5 cl)

1290 kr.

MATEUS RÓSAVÍN (187 ml flaska)

1390 kr.

HVÍTVÍN

Glas

VÍN HÚSSINS

1290 kr. 4390 kr.

Flaska

PAGADEBIT ROMAGNA, Romagna, Ítalía		

4890 kr.

WOLF BLASS GOLD LABEL – RIESLING, Eden Valley, Ástralía 		

5990 kr.

MAISON LABOURÉ-ROI CHABLIS, Búrgúndí, Frakkland		

9890 kr.

RAUÐVÍN

Glas

Flaska

VÍN HÚSSINS

1290 kr. 4390 kr.

BARONE MONTALTO NERO D'AVOLA, Sikiley, Ítalía		

4990 kr.

PICCINI COLLEZIONE ORO CHIANTI RISERVA, Toscana, Ítalía		

7990 kr.

ALEXANDER VS THE HAM FACTORY, Ribera del Duero, Spánn

9890 kr.

© 2016 Hard Rock International

BJÓR

viltu eiga glasið? bættu við 900 kr. og glasið er þitt!
KRANABJÓR		

HANDVERKSBJÓR Á KRANA

lítill 0,3l

stór 0,5l

		

890 kr.

1190 kr.

0,4 L GLAS		

		

1390 kr.

TUBORG CLASSIC 		

890 kr.

1190 kr.

0,4 L BRÍÓ 				

1190 kr.

BOLI 		

Spurðu þjóninn þinn um hvaða handverksbjór er á krana.

FLÖSKU - HANDVERKSBJÓR

FLÖSKUBJÓR

FYRIRFRAM BLANDAÐ

BOLI 			

1090 kr.

GARÚN 			

1690 kr.

SMIRNOFF ICE 		

1290 kr.

BRÍÓ 			

1090 kr.

LEIFUR 			

1390 kr.

SOMERSBY APPLE

1290 kr.

TUBORG CLASSIC

1090 kr.

MYRKVI			

1390 kr.

SOMERSBY BLACKBERRY 1290 kr.

PERONI			

1090 kr

SNORRI 			

1390 kr.

1290 kr.

ÓÁFENGUR BJÓR

490 kr.

ÚLFUR 			

1390 kr.

BACARDI BREEZER
MANGO

CORONA

1090 kr.

BACARDI BREEZER
STRAWBERRY

1290 kr.

FATA AF CORONA 5 STK. 4500 kr.

Spurðu þjóninn þinn um
árstíðabundna bjórinn okkar.

SALTED CARAMEL CAFÉ

Tia Maria, Baileys Irish Cream, Monin Salted Caramel og
rjómabland með þeyttum rjóma, karamellupoppkorni
og karamellusósu á toppnum. 1950 kr.

IRISH KISS

Jameson Irish viskí, Baileys Irish Cream og Monin Spiced Brown Sugar
með þeyttum rjóma, súkkulaðibitum og súkkulaðisírópi ofan á. 1950
kr.

ICED CARAMEL

Baileys Irish Cream, Disaronno Amaretto og Monin Salted Caramel
hrist með rjómablandi og með þeyttum rjóma og karamellusósu ofan
á. 1950 kr.

LÍKJÖRAR
Fáðu þér óblandaðan líkjör með klaka eða biddu þjóninn þinn um að
setja smá dreitil af uppáhaldslíkjörnum þínum út í kaffið þitt.
SANDEMAN RUBY PORT

iced caramel

DISARANNO AMARETTO
KAHLÚA
BAILEYS IRISH CREAM
COINTREAU ORANGE LIQUEUR
GRAND MARNIER
64° DISTILLERY BLÁBERJA.
64° DISTILLERY RABARBARA.
64° DISTILLERY KRÆKIBERJA.
HENNESY V.S.O.P KONÍAK.
TIA MARIA.

1290 kr.
1250 kr.
1250 kr.
1300 kr.
1250 kr.
1500 kr.
1500 kr.
1500 kr.
1500 kr.
1500 kr.
1250 kr.

SKOT
FERNET BRANCA.
JÄGERMEISTER.
ÍSLENSKT BRENNIVÍN.
ÓPAL.
TÓPAS.
HOT N SWEET.
DON JULIO BLANCO TEQUILA.
DON JULIO REPESADO TEQUILA.

irish kiss

DON JULIO ANEJO TEQUILA.
JACK DANIELS.
SAMBUCA.
FIREBALL.

1250 kr.
1250 kr.
1250 kr.
1200 kr.
1200 kr.
900 kr.
1250 kr.
1350 kr.
1500 kr.
1400 kr.
1200 kr.
1200 kr.

ÓÁFENGIR DRYKKIR
PEPSI (FRÍ ÁFYLLING)
PEPSI MAX (FRÍ ÁFYLLING)
7-UP (FRÍ ÁFYLLING)
EGILS APPELSÍN (FRÍ ÁFYLLING)
SÓDAVATN (FRÍ ÁFYLLING)
EGILS LEMONADE
EGILS GRAPE
ENGIFERÖL
ENGIFERBJÓR
TÓNIK
RED BULL
APPELSÍNUSAFI
EPLASAFI

490 KR.

HARD ROCK CAFÉ REYKJAVÍK
Lækjargötu 2, 101 Reykjavík

|

+354 5600 800

|

facebook.com/hardrockreykjavik

Engin máltíð er fullkomnuð án þess að fá sér flottan stuttermabol, til dæmis klassíska bolinn með lógóinu okkar,
sem er mest seldi minjagripur í heimi. Verið velkomin í Rock Shop® búðina okkar.
© 2016 Hard Rock International

