
DANIE GŁÓWNE DO WYBORU 
 
HARD ROCK’S POPULAR CHEESEBURGER  
lub BACON CHEESEBURGER
6 uncji (ok. 165g) grillowanej wołowiny podawanej 
na chrupiącej bułce z serem, świeżą sałatą oraz 
plastrem pomidora. Serwowany z frytkami.

VEGGIE BURGER
Serwowany z frytkami.
Zapytaj o naszą lokalną propozycję.  

PASTA ARRABBIATA 
Makaron Penne podany z grillowanym kurczakiem, 
pikantnym sosem pomidorowo-czosnkowym, 
sezonowymi warzywami, świeżym chili i oliwą  
z oliwek. Serwowany z Parmezanem i pieczywem 
czosnkowym.  
*Dostępna wersja wegetariańska. 

CLASSIC CHICKEN CAESAR SALAD 
Chrupiąca sałata rzymska w połączeniu 
z  grillowanym kurczakiem, dressingiem Caesar 
z dodatkiem sera romano, grzankami i płatkami 
Parmezanu.

NAPÓJ DO WYBORU (1/os.)

KAWA, HERBATA, WODA LUB NAPÓJ GAZOWANY 

POP MENU



DANIE GŁÓWNE DO WYBORU

HARD ROCK’S POPULAR CHEESEBURGER  
lub BACON CHEESEBURGER
6 uncji (ok. 165g) grillowanej wołowiny podawanej na 
chrupiącej bułce z serem, świeżą sałatą oraz plastrem 
pomidora. Serwowany z frytkami.

VEGGIE BURGER
Serwowany z frytkami. 
Zapytaj o naszą lokalną propozycję.

PASTA ARRABBIATA 
Makaron Penne podany z grillowanym kurczakiem, 
pikantnym sosem pomidorowo-czosnkowym, 
sezonowymi warzywami, świeżym chili i oliwą  
z oliwek. Serwowany z serem Parmezan i pieczywem 
czosnkowym. *Dostępna opcja wegetariańska. 

CLASSIC CHICKEN CAESAR SALAD 
Chrupiąca sałata rzymska w połączeniu  
z  grillowanym kurczakiem, dressingiem Caesar 
z dodatkiem sera romano, grzankami i płatkami 
Parmezanu.

DESER
 
LODY WANILIOWE LUB CZEKOLADOWE (3 GAŁKI) 

NAPÓJ DO WYBORU (1/OS.)

KAWA, HERBATA, WODA, NAPÓJ GAZOWANY, 
LOKALNE PIWO (0,5L) LUB KIELISZEK WINA DOMU

DANCE MENU



DANIE GŁÓWNE DO WYBORU

LEGENDARY® BURGER 
8 uncji (ok. 220g) grillowanej wołowiny, podawanej 
z bekonem, serem oraz smażonym krążkiem 
cebulowym. Serwowany z frytkami.

VEGGIE BURGER
Serwowany z frytkami.  
Zapytaj o naszą lokalną propozycję. 

TWISTED MAC CHICKEN & CHEESE PASTA
Grillowana pierś kurczaka ułożona na makaronie 
Cavatappi w sosie Alfredo z grillowaną papryką  
i czosnkiem, posypana serem Romano i pietruszką. 
Podawane z pieczywem czosnkowym.
*Dostępna opcja wegetariańska. 
 
BEER BATTERED FISH & CHIPS 
Ryba w złocistej piwnej panierce podawana z frytkami, 
sałatką coleslaw, sosem tatarskim i cytryną.

CLASSIC CHICKEN CAESAR SALAD 
Chrupiąca sałata rzymska w połączeniu  
z  grillowanym kurczakiem, dressingiem Caesar 
z dodatkiem sera romano, grzankami i płatkami 
Parmezanu.

 
DESER:
 
HOT FUDGE SUNDAE 
Lody waniliowe polane naszym słynnym 
czekoladowym sosem hot fudge i posypane siekanymi 
orzechami. Do tego bita śmietana, czekoladowa 
posypka i wisienka.

NAPÓJ DO WYBORU (1/OS.)

KAWA, HERBATA, WODA, NAPÓJ GAZOWANY, 
LOKALNE PIWO (0,5L) LUB KIELISZEK WINA DOMU

FUNK MENU



PRZYSTAWKA DO WYBORU

SIDE HOUSE SALAD
Miks sałat podany z serami Monterey Jack i Cheddar, 
pomidorem, marchewką, żurawiną i grzankami.

6-CHICKEN WINGS
Pieczone skrzydełka kurczaka wędzone według 
naszej receptury, podawane z marchewkami, selerem 
naciowym i dressingiem blue cheese.

DANIE GŁÓWNE DO WYBORU

LEGENDARY® BURGER 
8 uncji (ok. 220g) grillowanej wołowiny, podawanej 
z bekonem, serem cheddar oraz krążkiem cebuli. 
Serwowany z frytkami.

LOCAL BURGER
Burger przygotowywany z lokalnych produktów  
i przypraw, serwowany z frytkami. Wypróbuj naszą 
lokalną wersję.

VEGGIE BURGER
Serwowany z frytkami.  
Zapytaj o naszą lokalną propozycję. 

HICKORY SMOKED BARBECUE DUO COMBO
Porcja żeberek oraz ćwiartka kurczaka podawane  
w oryginalnym sosie hickory barbecue . Serwowane  
z frytkami, fasolką i cytrusową sałatką colesław.

TWISTED MAC CHICKEN & CHEESE PASTA
Grillowana pierś kurczaka ułożona na makaronie 
Cavatappi w sosie Alfredo z grillowaną papryką  
i czosnkiem, posypana serem Romano i pietruszką. 
Podawane z pieczywem czosnkowym.
*Dostępna opcja wegetariańska. 

CLASSIC CHICKEN CAESAR SALAD 
Chrupiąca sałata rzymska w połączeniu  
z  grillowanym kurczakiem, dressingiem Caesar 
z dodatkiem sera romano, grzankami i płatkami 
Parmezanu.

GRILLED SALMON 
8 uncji (ok. 220g) grillowanego fileta z łososia  
z dodatkiem słodko-pikantnego sosu barbecue  
i ziołowego masła.Podawany z blanszowanymi 
warzywami i ziemniakami purée.

DESER:
 
APPLE COBBLER
Szarlotka podawana na ciepło z lodami waniliowymi  
i polewą karmelową. 

NAPÓJ DO WYBORU (1/OS.)

KAWA, HERBATA, WODA, NAPÓJ GAZOWANY, 
LOKALNE PIWO (0,5L) LUB KIELISZEK WINA DOMU

METAL MENU



PRZYSTAWKA DO WYBORU

3-BALSAMIC TOMATO BRUSCHETTA
Pomidory marynowane ze świeżą bazylią, podawane na 
chrupiącej bagietce z kremowym serkiem ziołowym, 
oliwą bazyliową, płatkami Parmezanu i Balsamic Glaze.

6-CHICKEN WINGS
Pieczone skrzydełka kurczaka wędzone według 
naszej receptury, podawane z marchewkami, selerem 
naciowym i dressingiem blue cheese.

DANIE GŁÓWNE DO WYBORU

DOUBLE CHEESEBURGER lub  
DOUBLE BACON CHEESEBURGER
12 uncji (ok. 340g) grillowanej wołowiny, podawanej  
z trzema plastrami sera: Monterey Jack, Cheddar  
i Swiss cheese, chrupiącą sałatą, cebulą i plastrem 
pomidora. Serwowany z frytkami.

LOCAL BURGER
Burger przygotowywany z lokalnych produktów  
i przypraw, serwowany z frytkami. Wypróbuj naszą 
lokalną wersję.

DANIE WEGETARIAŃSKIE
Zapytaj o naszą lokalną propozycję.

HICKORY SMOKED BARBECUE TRIO COMBO
Porcja żeberek, ćwiartka kurczaka i ręcznie szarpana 
wieprzowina lub kurczak, podawane w oryginalnym 
sosie hickory barbecue. Serwowane z frytkami, fasolką 
i cytrusową sałatką colesław.

GRILLED SALMON 
8 uncji (ok. 220g) grillowanego fileta z łososia  
z dodatkiem słodko-pikantnego sosu barbecue  
i ziołowego masła. Podawany z blanszowanymi 
warzywami i ziemniakami purée.

GRILLED SIRLOIN STEAK 
Specjalnie wyselekcjonowana 8- uncjowa (ok. 340g) 
wołowina podawana z ziołowym masłem, warzywami 
oraz ziemniakami purée.

COBB SALAD
Miks sałat z grillowanym kurczakiem, awokado, 
pomidorami, czerwoną cebulą, boczkiem, serami 
Monterey Jack i cheddar oraz jajkiem na twardo. 
Podane z wybranym dressingiem.

DESER:
 
HOT FUDGE BROWNIE
Najlepsze domowe ciasto czekoladowe z lodami 
waniliowymi. Podawane z bitą śmietaną, siekanymi 
orzechami, czekoladową posypką, sosem 
czekoladowym hot fudge i wisienką.

NAPÓJ DO WYBORU (1/OS.) 

KAWA, HERBATA, WODA, NAPÓJ GAZOWANY, 
LOKALNE PIWO (0,5L) LUB KIELISZEK WINA DOMU

ROCK’N’ROLL MENU



WARUNKI REZERWACJI 

• Oferta obowiązuje dla grup od 10 do 50 osób.
• W przypadku zmniejszenia liczby osób  

i niepoinformowania restauracji z co najmniej 
48-godzinnym wyprzedzeniem, rachunek zostanie 
obciążony 100% wartości rezerwacji zgodnie  
z pierwotnym zamówieniem. 

• Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja, której 
potwierdzenie jest zależne od dostępności miejsc.

• Rezerwacja zachowuje ważność do 20 minut 
od jej planowanego rozpoczęcia. W przypadku 
spóźnienia w przybyciu grupy dłuższego 
niż 20 minut, restauracja zastrzega sobie 
prawo do anulowania rezerwacji i uwolnienia 
zarezerwowanych stolików do regularnej 
sprzedaży. 

• W przypadku rezerwacji grupowych, opcja 
dzielenia rachunku nie jest dostępna. 

• Menu oraz ceny mogą ulec zmianie w zależności 
od wybranego terminu rezerwacji.



WARSZAWA KRAKÓW GDAŃSK WROCŁAW

contact@hardrockcafe.pl
+48 882 184 702

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI


