
BURGERY
THE BIG CHEESEBURGER
Grillowana wołowina z chrupiącą sałatą, cebulą, pomidorem 
i 3 plastrami sera, do wyboru: American, Monterey Jack, cheddar 
lub Swiss. Serwowany z frytkami.  39.90 PLN

FIESTA BURGER
Grillowana wołowina, ser cheddar,  świeże awokado, papryczki 
jalapeno, plaster pomidora, czerwona cebula oraz chrupiąca sałata 
lodowa z majonezem i sosem Chipotle garlic ketchup.  
Serwowany z frytkami i sosem  39.90 PLN

DANIA GŁÓWNE 
 
SIRLOIN STEAK
Specjalnie wyselekcjonowana 8-uncjowa (ok. 220g) wołowina 
grillowana zgodnie z Twoimi oczekiwaniami, podawana z sałatką  
ze świeżych warzyw oraz frytkami.  74.90 PLN

NEW YORK STRIP STEAK
10 uncji (ok. 300g) perfekcyjnie grillowanego steka New York 
podanego z sałatką ze świeżych warzyw oraz frytkami. 99.90 PLN

FILET MIGNON
8-uncjowy (220g) kawałek polędwicy grillowany tak, jak lubisz. 
Podawany z sałatką ze świeżych warzyw oraz frytkami. 129.90 PLN 

GRILLED NORWEGIAN SALMON
8 uncji (ok. 220g) grillowanego fileta z łososia podawanego  
z sałatką ze świeżych warzyw, frytkami i grillowaną cytryną.   
49.90 PLN
 
COBB SALAD
Miks sałat z grillowanym kurczakiem, awokado, pomidorami, 
czerwoną cebulą, serami Monterey Jack i cheddar oraz jajkiem na 
twardo. Podane z oliwą. 36.90 PLN
 
Dodaj grillowane krewetki. 21 .90 PLN

PROPOZYCJE DLA DZIECI
KID’S BURGER/ CHEESEBURGER
Dziecięca wersja naszego słynnego 
hardrockowego burgera z serem.  
Podawany z frytkami. 19.00 PLN

KID’S CHICKEN SALAD
Grillowany kurczak podawany z miksem  
chrupiących sałat oraz marchewką. 19.00 PLN

*Zapytaj o wersję bez laktozy.

FRESH MADE

burgers ENTRÉES
GLUTEN FREE MENU*
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Pozycje znajdujące się w tym menu zostały wybrane i przygotowane tak, aby nasi goście mogli cieszyć się wspaniałym smakiem potraw w wersji bezglutenowej. Pragniemy jednak poinformować, że 
ze względu na brak specjalnie wydzielonej sekcji do przygotowania potraw dla gości, którzy wybierają dania bez glutenu, większość części składowych potraw może zawierać gluten lub mieć z nim 
styczność. Oznacza to, że nie jesteśmy w stanie w 100% zapewnić, że śladowe ilości glutenu lub innych allergenów nie przedostaną się do przygotowanej potrawy. 
* Spożywanie surowego lub niedopieczonego mięsa, owoców morza lub jajek może powodować ryzyko zachorowania, zwłaszcza w przypadku osób podatnych na tego typu schorzenia. Informujemy 
o tym, gdyż powyższe potrawy są przyrządzane zgodnie z Twoimi zaleceniami. Kompletne informacje o alergenach dostępne na życzenie. Zapytaj kelnera o szczegóły.  
Uprzejmie informujemy, że w przypadku grup powyżej 5 osób doliczamy serwis w wysokości 10% wartości rachunku.



BURGERS
THE BIG CHEESEBURGER
Grilled beef topped with crisp lettuce, tomato, onion and your choice 
of three thick slices of American, Monterey Jack, cheddar or Swiss 
cheese.  39.90 PLN

FIESTA BURGER
Grilled beef with cheddar cheese, fresh avocado, jalapeno pepper, 
tomato slice, red onion and crispy lettuce with mayonnaise and 
Chipotle garlic ketchup sauce. Served with fries and sauce.  
39.90 PLN

ENTRÉES 

SIRLOIN STEAK
An 8 oz sirloin steak grilled to your liking. Served with fresh 
vegetables and fries.  74.90 PLN

NEW YORK STRIP STEAK
A 10 oz New York steak grilled to your liking. Served with fresh 
vegetables and fries.  99.90 PLN

FILET MIGNON
8 oz filet mignon steak, seasoned and grilled just the way you like it. 
Served with fresh vegetables and fries.  129.90 PLN

GRILLED NORWEGIAN SALMON
8 oz filet grilled tender. Served with fresh vegetables, fries and 
grilled lemon.  49.90 PLN
 
COBB SALAD
Mixed greens topped with grilled chicken, avocado, tomatoes,  
red onions, egg and Monterey Jack & cheddar cheeses.  
Served with olive oil.  36.90 PLN
 
Add a grilled shrimp skewer.  21.90 PLN

KIDS MENU OPTIONS
KID’S BURGER/ CHEESEBURGER
A lil’ version of our famous Hard Rock Cafe 
burger with cheese on a classic bun.  
Served with fries.  19.00 PLN

KID’S CHICKEN SALAD
Grilled chicken served with crispy salad  
mix and carrots.  19.00 PLN

*Ask for a lactose-free option.
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We are providing this information for items on the Hard Rock menu which are made without gluten so that our guests with food allergies can make informed food selections. Because we rely on our 
suppliers for accurate information, our made from scratch menu and normal kitchen operations involving shared cooking and preparation areas, including common fryer oil, we cannot completely 
eliminate the risk of food items coming in contact with other food products or the risk of inaccurate allergen information being provided to us. Due to these circumstances, we are unable to guarantee 
that any menu item can be completely free of allergens. 
*Consuming raw or undercooked hamburgers, meats, poultry, seafood, shellfish or eggs may increase your risk of foodborne illness, especially if you have certain medical conditions. We hold allergy 
information for all menu items, please speak to your server for further details. If you suffer from a food allergy please ensure that your server is aware at time of order. Ask your server for more details. 
For groups of 6 and more, a 10% gratuity is included for your convenience. Thank you!
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