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GET YOUR FRUIT ON

BLUE HAWAIIAN  ¨ 21.95 
hatıra bardağıyla birlikte ¨ 41.95
Malibu Coconut Rum, Blue Curacao ve Ananas Suyu.

HURRICANE  ¨ 21.95 
hatıra bardağıyla birlikte ¨ 41.95
Bacardi Light Rum, Portakal Suyu, Ananas Suyu, Mango Püresi, 
Grenadine, Bacardi Dark Rum ve Buz.

BIG KABLUE-NA  ¨ 23.95 
hatıra bardağıyla birlikte ¨ 41.95
Malibu Coconut Rum, Blue Curacao, Lime Syrup ve Pina Colada Mix.

SEX ON THE BEACH  ¨ 21.95 
hatıra bardağıyla birlikte ¨ 41.95
Votka, Şeftali Schnapps, Portakal Suyu ve Kızılcık Suyu.

COMFORTABLY RUM

BAHAMA MAMA  ¨ 21.95 
hatıra bardağıyla birlikte ¨ 41.95
Bacardi Light Rum, Malibu Coconut Rum, Muz Likörü, Grenadine, 

Ananas Suyu ve Portakal Suyu.

FRUITAPALOOZA  ¨ 23.95
hatıra bardağıyla birlikte ¨ 41.95
Malibu Coconut Rum, Muz Likörü, Sweet & Sour Mix, 
Çilek Püresi ve Sprite.

PICKLED TINK  ¨ 23.95
hatıra bardağıyla birlikte ¨ 41.95
Ahududu Votka, Pina Colada Mix, Çilek Püresi ve Buz.

PINA COLADA  ¨ 23.95
hatıra bardağıyla birlikte ¨ 41.95
Bacardi Light Rum, Malibu Coconut Rum, 
Pina Colada Mix ve Buz.

STRAWBERRY DAIQUIRI  ¨ 23.95 
hatıra bardağıyla birlikte ¨ 41.95
Bacardi Light Rum, Çilek Püresi, Lime Syrup ve Buz.

cocktail name

cocktail name

Kokteyllerimiz, özel tarifler ve taze malzemelerle yetenekli 
barmenlerimiz tarafından hazırlanır. 
Gelin, sizin için de eğlenceli karışımlar hazırlayalım.

fruıtapalooza

bahama mama

bıg kablue-na

MARGARITA MADNESS 

AIR MEXICO  ¨ 29.95
Camino Real Silver Tequila ve Triple Sec ile hazırladığımız üç özel mini 
margaritamızla uçuşa geçebilirsiniz! Blue Curacao, Mango, Nar, Ahududu 
arasından 3 lezzeti seçin. Bir porsiyon cips ve Pico de Gallo mini salata     
ile servis edilir.

STRAWBERRY MARGARITA  ¨ 24.95 
hatıra bardağıyla birlikte ¨ 41.95
Tequila, Triple Sec, HRC Margarita Mix ve Çilek Püresi.

EXOTIC MARGARITA  ¨ 24.95 
hatıra bardağıyla birlikte ¨ 41.95
Tequila, Triple Sec, Grenadine ve HRC Margarita Mix.

CLASSIC MARGARITA  ¨ 24.95 
hatıra bardağıyla birlikte ¨ 41.95
Tequila, Triple Sec, HRC Margarita Mix.

AZUL RITA  ¨ 24.95 
hatıra bardağıyla birlikte ¨ 41.95
Tequila, Blue Curacao, HRC Margarita Mix ve Portakal Suyu.

HARD CORE

ULTIMATE LONG ISLAND ICE TEA  ¨ 23.95 
hatıra bardağıyla birlikte ¨ 41.95
Votka, Beefeater Gin, Bacardi Light Rum, Triple Sec, 
Sweet & Sour Mix ve Coca Cola.

SOUTHERN ROCK  ¨ 23.95 
hatıra bardağıyla birlikte ¨ 41.95
Jack Daniel’s, Southern Comfort, Chambord Ahududu Likörü, 
Votka, Sweet & Sour Mix ve Sprite

ELECTRIC BLUES  ¨ 23.95
hatıra bardağıyla birlikte ¨ 41.95 
Votka, Bacardi Light Rum, Beefeater Gin, Blue Curacao, 
Sweet & Sour Mix ve Sprite.

electrıc blues

aır mexıco

southern rock
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İçeceğinizi hatıra bardağıyla sipariş edin!



LUSCIOUS LEMONADES 
AND SASSY SOURS 
PURPLE HAZE  ¨ 23.95 
hatıra bardağıyla birlikte ¨ 41.95
Votka, Bacardi Light Rum, Beefeater Gin, Sweet & Sour 
Mix, Sprite ve Chambord Ahududu Likörü.

LYNCHBURG LEMONADEI  ¨ 21.95 
hatıra bardağıyla birlikte ¨ 41.95
Jack Daniel’s, Triple Sec, Sweet & Sour Mix ve Sprite.

BLUEGRASS LEMONADE  ¨ 21.95 
hatıra bardağıyla birlikte ¨ 41.95
Jack Daniel’s, Southern Comfort, Blue Curacao, 
Sweet & Sour Mix ve Sprite.

RED BERRY PRESS  ¨ 29.95 
Masada anlık preslenir. Paylaşmak için ideal! 
Limon, Çilek ve Ahududu, Portakallı Votka, 
Sweet & Sour Mix ve Sprite.

red berry press mojıto

MOJITO MOJO
MOJITO  ¨ 21.95 
hatıra bardağıyla birlikte ¨ 41.95
Bacardi Light Rum, Taze Nane ve Lime ile karıştırılır, 
üzerine Sprite eklenir.

STRAWBERRY MOJITO  ¨ 23.95 
hatıra bardağıyla birlikte ¨ 41.95
Bacardi Light Rum, Taze Nane, Lime ve Çilek püresi ile 
karıştırılır, üzerine Sprite eklenir. 

RASPBERRY MOJITO  ¨ 23.95 
hatıra bardağıyla birlikte ¨ 41.95
Bacardi Light Rum, Taze Nane, Lime ve 
Taze Ahududu ile karıştırılır, üzerine Sprite eklenir. 

PINEAPPLE COCONUT MOJITO  ¨ 23.95 
hatıra bardağıyla birlikte ¨ 41.95
Bacardi Light Rum, Ananas Parçaları, Taze Nane, 
Lime ve Pina Colada Mix ile karıştırılır, 
üzerine Sprite eklenir. 

COCKTAILS

GROUPIE GRIND  ¨ 13.95
hatıra bardağıyla birlikte ¨ 33.95
Mango Püresi, Pina Colada Mix, Ananas Suyu ve Çilek.

STRAWBERRY BASIL LEMONADE  ¨ 13.95 
hatıra bardağıyla birlikte ¨ 33.95
Taze Çilek ve Fesleğen, taze olarak hazırlanmış 
Sweet & Sour Mix ile karıştırılır.

MANGO-BERRY COOLER  ¨ 13.95 
hatıra bardağıyla birlikte ¨ 33.95
Mango, Çilek, Ananas Suyu, Portakal Suyu ve 
Sweet & Sour Mix ile hazırlanan tropik karışımın 
üzerine Sprite eklenir. 

WILDBERRY SMOOTHIE  ¨ 13.95 
hatıra bardağıyla birlikte ¨ 33.95
Muz, Pina Colada Mix, Portakal Suyu ve 
Ahududu Şurubu ile hazırlanan buzlu bir lezzet.

BERRILICIOUS  ¨ 13.95
hatıra bardağıyla birlikte ¨ 33.95
Ahududu Şurubu, Çilek ve Portakal Suyu ile karıştırılır, 
üzerinde Taze Çilek ve Portakalla servis edilir. 

DOUBLEBERRY COOLER  ¨ 13.95 
hatıra bardağıyla birlikte ¨ 33.95
Ahududu Şurubu, Kızılcık Suyu, 
Sweet & Sour Mix ve Sprite.

ALTERNATIVE ROCK
ALKOLSÜZ
Her yaşa uygun alkolsüz eğlence!  
İçeceğinizi hatıra bardağıyla sipariş edin! 
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D. KAYNAK SUYU   Küçük ¨ 3.95 / Büyük ¨ 6.95

DOĞAL MİNERALLİ SU ¨ 5.95

SAN PELLEGRINO ¨ 7.95

PERRIER ¨ 9.95

COCA COLA, LIGHT, ZERO ¨ 7.95

FANTA, SPRITE ¨ 7.95

BUZLU ÇAY ¨ 7.95

MEYVE SULARI ¨ 7.95

AYRAN ¨ 7.95

ROCKSTAR ENERJİ İÇECEĞİ ¨ 8.95

AMERICANO ¨ 6.95

ESPRESSO ¨ 6.95

DOUBLE ESPRESSO ¨ 7.95

CAPPUCCINO ¨ 7.95

CAFFÉ LATTÉ ¨ 7.95

MOCHACCINO ¨ 7.95

TÜRK KAHVESI ¨ 6.95

SICAK ÇİKOLATA ¨ 6.95

ÇAY ÇEŞİTLERİ ¨ 6.95

MEŞRUBATLAR

ÇAY & KAHVE

strawberry basıl  
lemonade alternatıve rockmango-berry cooler

İçeceğinizi hatıra bardağıyla sipariş edin!



ŞARAP

KÖPÜKLÜ ŞARAPLAR

GARRONE PROSECCO  ¨ 150.00

MOET & CHANDON IMPERIAL  ¨ 450.00

VEUVE CLICQUOT PONSARDIN  ¨ 550.00

DOM PERIGNON  ¨ 1500.00

BEYAZ ŞARAPLAR Kadeh Şişe

SUVLA KINALI YAPINCAK ¨ 17.00 ¨ 76.00

PAMUKKALE TRIO  ¨ 76.00

SUVLA SAUVIGNON BLANC  ¨ 90.00

SUVLA CHARDONNAY  ¨ 90.00

MERIDIES NARINCE & SAUVIGNON BLANC  ¨ 90.00

NODUS CHARDONNAY  ¨ 125.00

ROZE ŞARAPLAR Kadeh    Şişe

SUVLA BLUSH KARASAKIZ   ¨ 76.00

KIRMIZI ŞARAPLAR Kadeh    Şişe

SUVLA KARASAKIZ ¨ 17.00 ¨ 76.00

PAMUKKALE TRIO  ¨ 76.00

SUVLA MERLOT  ¨ 90.00

SUVLA KIRTE  ¨ 90.00

MERIDIES BOGAZKERE & CABERNET FRANC  ¨ 100.00

NODUS SHIRAZ  ¨ 125.00

BİRA

ŞİŞE 33cl

MILLER ¨ 13.95

HEINEKEN ¨ 16.95

BECK’S ¨ 13.95

PERONI ¨ 16.95

CORONA ¨ 16.95

MARIACHI ¨ 13.95

DUVEL ¨ 16.95

Biralarımızı şişe veya fıçı seçenekleriyle sunuyoruz. Küçük bir farkla hatıra bardakta servis edilebilir. 
Garsonunuz diğer seçeneklerimiz hakkında bilgi verecektir.
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Biranızı hatıra bardağıyla sipariş edin!

FIÇI   33cl    50cl

EFES ¨ 10.95 ¨ 14.95

BOMONTI ¨ 10.95 ¨ 14.95

EFES MALT ¨ 10.95 ¨ 14.95

BECK’S ¨ 10.95 ¨ 14.95

PERONI ¨ 16.95 ¨ 19.95

 33cl

EFES ¨ 11.95

EFES MALT ¨ 11.95

EFES SPECIAL SERIES ¨ 11.95

BOMONTI ¨ 11.95

EFES DARK ¨ 11.95

EFES LIGHT ¨ 11.95



signature

nachos

salads
jumbo combo

BONELESS BODACIOUS TENDERS  ¨ 23.95 
Yarım Porsiyon ¨ 14.95
Classic Rock, Heavy Metal veya Tangy barbekü 
soslarımızla karıştırılmış kemiksiz, yumuşak piliç parçaları; 
havuç, kereviz sapı ve rokforlu sos ile servis edilir.*

GRILLED CHICKEN QUESADILLA  ¨ 25.95 
Taze yapılmış unlu tortilla içine doldurulmuş ızgara piliç 
ve beyaz çedar peyniri. Taze hazırlanmış pico de gallo 
mini salata, ekşi krema ve lezzetli Tangy barbekü sos 
ile servis edilir.*

ROCKIN’ WINGS  ¨ 24.95
Yarım Porsiyon ¨ 15.95
Özel karışımımızla marine edilen jumbo kanatlar, fırında 
pişirilir; rokforlu sos, havuç ve kereviz sapı eşliğinde servis 
edilir. Tavuk kanatlarınızı kuru baharatlı olarak veya özel 
olarak hazırlanmış olan Classic Rock, Tangy veya Heavy 
Metal soslarından biri ile tercih edebilirsiniz.* 

SALATALAR
GRILLED CHICKEN ARUGULA SALAD ¨ 23.95 
Körpe roka, ince dilimlenmiş ızgara piliç, baharatlı ceviz, 
kurutulmuş kızılcık ve taze portakal, limon ve balzamik 
sirkeyle karıştırılır, üzerine ufalanmış beyaz peynir serpilir.†*

Salatanızı her biri ev yapımı olan Caesar Sos, Ranch Sos, 
Rokfor Sos, balzamik sirkeli & yağ sosu veya klasik zeytin 
yağı ve sirke ile lezzetlendirebilirsiniz. 

COBB SALAD  ¨ 26.95
Yarım Porsiyon Cobb salad ¨ 19.95
Mevsim yeşillikleri üzerinde ızgara piliç, avokado, domates, 
kırmızı soğan, yumurta, tütsülenmiş dana bacon, Monterey 
Jack ve çedar peynirleri.  Seçilen salata sosuyla servis edilir.*

†Fıstık gibi kabuklu yemişler veya çekirdekler içerir.  *Hamburger, etler, kümes hayvanları, deniz ürünleri, kabuklu deniz ürünleri veya 
yumurta gibi yiyecekleri çiğ veya az pişmiş olarak tüketmek, özellikle belli sağlık sorunlarınız varsa, gıda kaynaklı hastalıklara yol açabilir.    
© 2014 Hard Rock International

jumbo combo cobb salad tupelo chıcken tenders
grılled chıcken 
arugula salad

balsamıc tomato 
bruschettacaesar salad

Otantik lezzetlerimiz en iyi malzemelerle 
usta şeflerimiz tarafından elde hazırlanır. 
Sizi buraya çeken sebeplerden biri de bu. 
Parti başlasın! 

JUMBO COMBO  ¨ 42.95 
En popüler ara sıcaklarımızdan oluşan bir tabak: 
Tavuk Kanatları, Soğan Halkaları, Tupelo Yumuşak Piliç 
Parçaları, Santa Fe Çin Börekleri ve Balzamik Domatesli 
Bruschetta. Ballı hardal, barbekü, ekşi krema ve 
rokforlu soslarla servis edilir.*

TUPELO CHICKEN TENDERS  ¨ 23.95
Yarım Porsiyon ¨ 14.95
Pane edilerek hafifçe kızartılan yumuşak 
piliç eti parçaları, ballı hardal ve barbekü soslarla 
servis edilir.*

BALSAMIC TOMATO BRUSCHETTA  ¨ 23.95 
Kızarmış baget ekmek üzerinde otlu krem peynir, 
marine edilmiş domates ve taze fesleğen; üzerine 
fesleğenli yağ gezdirilir ve tıraşlanmış Parmesan 
peynirle servis edilir.

GRILLED CHICKEN CHOP SALAD  ¨ 23.95
Yarım Porsiyon Grilled Chicken Chop salad ¨ 17.95
Mevsim yeşillikleri, ızgara piliç, domates, baharatlı 
ceviz, havuç, çedar ve Monterey Jack peynirleri, mısır ve 
közlenmiş kırmızı biber, ev yapımı beyaz balzamik sirkeli 
sosla karıştırılır ve üzerine Tangy barbekü sos gezdirilir.†*

CHICKEN CAESAR SALAD  ¨ 23.95
Yarım Porsiyon Chicken Caesar Salad  ¨ 17.95
Marul, ev yapımı Caesar sosumuzla karıştırılır, üzerine 
sarımsaklı kruton ve tıraşlanmış Parmesan peyniri serpilir. 
Piliç yerine ızgara karides (̈ 9.95) veya 
ızgara somon (̈ 9.95) tercih edilebilir*

STARTERS
BAŞLANGIÇLAR HARD ROCK NACHOS  ¨ 29.95 

Yarım Porsiyon Nachos ¨ 21.95
Tepeleme istiflenmiş tortilla cipsler arasında üç fasulyeli karışım, Monterey 
Jack ve çedar peynirleri, pico de gallo mini salata, jalapeño biber ve yeşil 
soğan katmanları. Garnitür olarak ekşi krema. Izgara piliç ekleyin (̈ 2.00)*

HARD ROCK NACHOS



famous fajıtas

hand-crafted

grill

FRESH
ENTRÉES

LEGENDARY

FAMOUS FAJITAS
Tercihinize göre ızgara piliç, karides veya sebze, pico 
de gallo mini salata, Monterey Jack ve çedar peynirleri, 
taze hazırlanmış avakado sos, ekşi krema ve sıcak 
tortilla ile servis edilir.* 
ikili combo ¨ 31.95 
üçlü combo ¨ 31.95 
ızgara piliç  ¨ 31.95*  
ızgara karides  ¨ 31.95*
ızgara sebze  ¨ 27.95*

TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE  ¨ 24.95 
Yarım Porsiyon ¨ 15.95
Burgu makarna, üç peynirli sos ve közlenmiş kırmızı 
biberle karıştırılır, üzerinde maydanozlu ekmek 
kırıntıları ve ızgara piliç göğsüyle servis edilir.*

Baharatlı Patates Kızartması  ¨ 5.95
Soğan Halkaları  ¨ 9.95
Twisted Mac & Cheese ¨ 10.95
Garnitür House Salata   ¨ 9.95

En iyi şaraplarımızdan bir kadeh, (¨17.00) farkla ana yemeğinize 
eşlik edebilir. Yanında Caesar veya House Salata (¨9.95). 

ANA YEMEKLER
Daha iyisi düşünülemez: şeflerimiz 
tarafından seçilen en taze malzemeler 
rock yıldızlarının ağzına layık bir 
şölene dönüşüyor.  

GARNİTÜRLER

NEW YORK STRIP STEAK  ¨ 45.95
340 gramlık büyük ve yumuşak New York bonfile, 
baharatlanır ve tam istediğiniz gibi kömür ateşinde 
pişirilir. Üzerinde bir parça otlu tereyağı, yanında patates 
püresi ve mevsim sebzesiyle servis edilir.* 
Bir şiş karides ekleyin (̈ 9.95)

COWBOY RIB EYE  ¨ 45.95
340 gramlık kemiksiz pirzola, kömür ızgarasında 
mükemmel bir şekilde pişirilir. Üzerinde bir parça otlu 
tereyağı, yanında patates püresi ve mevsim sebzesiyle 
servis edilir. * Bir şiş karides ekleyin (̈ 9.95)

HERB GRILLED CHICKEN BREAST  ¨ 29.95 
225 gramlık kemiksiz piliç göğsü, taze otlar, sarımsak 
ve saf zeytinyağıyla marine edildikten sonra ızgarada 
pişirilir. Patates püresi üzerinde fırında pişirilmiş 
mantar, taze mevsim sebzeleri ve baharat sos 
eşliğinde servis edilir.*

GRILLED SALMON  ¨ 34.95 
225 gramlık ızgara fileto üzerine tatlı ve baharatlı 
barbekü sos gezdirilir, yanında patates püresi ve 
mevsim sebzesiyle servis edilir.*

BEER BATTERED FISH & CHIPS  ¨ 32.95 
Pane edilerek derin yağda kızartılan morina balığı, 
patates kızartması, tartar sos ve ev yapımı lahana 
salatasıyla servis edilir.*

Taze Mevsim Sebzeleri  ¨ 5.95
Patates Püresi  ¨ 5.95
Sarımsaklı Kızarmış Ekmek   ¨ 4.95
Garnitür Caesar Salata   ¨ 9.95

new york strıp steak grılled salmonbeer battered fısh & chıps

†Fıstık gibi kabuklu yemişler veya çekirdekler içerir.  *Hamburger, etler, kümes hayvanları, deniz ürünleri, kabuklu deniz ürünleri veya 
yumurta gibi yiyecekleri çiğ veya az pişmiş olarak tüketmek, özellikle belli sağlık sorunlarınız varsa, gıda kaynaklı hastalıklara yol açabilir.    
© 2014 Hard Rock International



HICKORY-SMOKED PULLED-LAMB 
SANDWICH  ¨ 32.95
Hikoriyle tütsülenmiş kuzu eti, elde didiklendiği için 
yumuşacık olur. ve yanında hikori aromalı barbekü 
sosumuz ile servis edilir..*

THE TEXAN LAMB  ¨ 36.95 
Hikoriyle tütsülenmiş ve didiklenmiş kuzu eti, chipotle 
biberli barbekü sosu, çedar ve Monterey Jack peynirleri, 
çıtır kızartılmış jalapeno biberleri ve soğan, kızarmış 
briyoş sandviç ekmeği üzerinde istiflenir.*

SMOKEHOUSE
Peçetelerinizi hazırlayın çünkü ağızda dağılan spesiyalitelerimizi kendi 
mutfağımızdaki tütsüleme fırınlarında yavaşça pişirilmeden önce 
özel olarak marine ediyoruz.  

SMOKEHOUSE SANDWICHES
Yumuşacık ve sevgiyle hazırlanmış! Yavaş pişirilmiş, didiklenmiş kuzu ve piliç 
etleriyle hazırladığımız sandviçlerimizin bir kez tadına baktığınızda bu kadar 
önemli bir şeyi neden başkalarına bırakmadığımızı anlayacaksınız.

BBQ PULLED CHICKEN SANDWICH  ¨ 27.95 
Kendi mutfağımızda tütsüleyip elde didiklediğimiz 
piliç eti son derece yumuşaktır. kızarmış briyoş sandviç 
ekmeği, hikori aromalı barbekü sosumuz  
ile servis edilir.*

THE TEXAN CHICKEN  ¨ 29.95 
Hikoriyle tütsülenmiş ve didiklenmiş piliç eti, chipotle 
biberli barbekü sosu, çedar ve Monterey Jack peynirleri, 
çıtır kızartılmış jalapeno biberleri ve soğan, kızarmış 
briyoş sandviç ekmeği üzerinde istiflenir.*

barbecue chıcken

hıckory-smoked pulled lamb

hand-crafted

HICKORY

BRISKET

PULLEDsmokehouse

Baharatlı patates kızartması, çiftlik fasulyesi ve narenciyeli lahana salatası ile servis 
edilir. Bir Caesar veya House Salatayla tamamlayabilirsiniz (̈ 9.95).

Baharatlı patates kızartması, çiftlik fasulyesi ve narenciyeli lahana salatası ile servis edilir. 

HICKORY-SMOKED BARBECUE 
DUO COMBO  ¨ 38.95
Hepsini birden isteyenler için ideal. Piliç, didiklenmiş 
kuzu eti veya dana budu seçebilirsiniz.*

the texan

BARBECUE CHICKEN  ¨ 29.95
Akdeniz usulü hazırlanan yarım pilicimiz, özel 
sosumuzla marine edilir, ızgarada pişirilir ve üzerine 
özel hikori aromalı barbekü sosumuz gezdirilir. 
Baharatlı patates kızartması, çiftlik fasulyesi ve taze 
hazırlanmış lahana salatası ile servis edilir.*

SMOKED BEEF BRISKET  ¨ 38.95
Baharatlarla lezzetlendirilen dana budu, yumuşaklığını koruyarak yavaşça pişirilir ve üzerine hikori aromalı 
barbekü sosumuz gezdirilir. Baharatlı patates kızartması, çiftlik fasulyesi ve narenciyeli lahana salatası ile servis edilir. 
Bir Caesar veya House Salatayla tamamlayabilirsiniz (̈ 9.95).*

†Fıstık gibi kabuklu yemişler veya çekirdekler içerir.  *Hamburger, etler, kümes hayvanları, deniz ürünleri, kabuklu deniz ürünleri veya 
yumurta gibi yiyecekleri çiğ veya az pişmiş olarak tüketmek, özellikle belli sağlık sorunlarınız varsa, gıda kaynaklı hastalıklara yol açabilir.    
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HICKORY

SANDWICHES

legendary
BURGERS

bbq
LOCAL LEGENDARY  ¨ 29.95
225 gramlık Local Legendary® burgerimiz, Original 
Legendary burgerin çıtasını yükseltiyor. Yerel tatlarla 
hazırlanan "Local Legendary" burgerimiz her restoranımızın 
kendisine özgüdür!*  Daha ayrıntılı bilgi için garsonunuza 
danışabilir veya masadaki mönüyü inceleyebilirsiniz. 

CLASSIC BURGER  ¨ 24.95 
170 gramlık sertifikalı Beef® burger, üzerinde atom salata, 
salkımında olgunlaşmış domates ve kırmızı soğan dilimleri.*  
American, Monterey Jack, Çedar veya Swiss peynir 
ekleyin(̈ 4.95).*  Dana bacon ekleyin(̈ 4.95).*

HICKORY BARBECUE BACON  
CHEESEBURGER  ¨ 32.95 
Hikori aromalı barbekü soslu burgerin üzerinde katmanlar 
halinde karamelize edilmiş soğan, çedar peyniri, 
tütsülenmiş dana bacon, atom salata ve salkımında 
olgunlaşmış domates.*

Fenomen olmuş sanatçıların gerçek ve 
ham bir malzemeyi alıp nasıl bir efsaneye 
dönüştürdüklerini bilirsiniz. İşte bizim 
burgerlerimiz de öyle. 

Her köftemizi, Premium kalite dana but ve kemiksiz pirzoladan çekilmiş özel 
kıymamızla hazırlıyoruz. Farklı bir isteğiniz olmadığı sürece orta-iyi pişmiş 
olarak ızgara ediyor, kızarmış briyoş sandviç ekmeği arasında, yanında 
baharatlı patates kızartması ve özel sosla servis ediyoruz. Küçük bir farkla 
tercih ettiğiniz garnitürleri ekleyebilirsiniz.

Baharatlı patates kızartması yerine ekmek kırıntılarıyla pane edilerek 
kızartılmış soğan halkaları (̈ 3.95) sipariş edebilirsiniz. Karamelize edilmiş 
soğan (̈ 2.95) veya sotelenmiş mantar (̈ 2.95) katı ekleyebilirsiniz. 
Yanında Caesar veya House salata alabilirsiniz (̈ 9.95).

THE BIG CHEESEBURGER  ¨ 29.95
Burgerin üzerinde American, Monterey Jack, Çedar veya 
Swiss olmak üzere dilediğiniz peynirden üç kalın dilim, atom 
salata, salkımında olgunlaşmış domates ve kırmızı soğan.*

FIESTA BURGER  ¨ 29.95
Kızarmış briyoş sandviç ekmeği, közlenmiş jalapeño biber, 
eritilmiş Jack peynir, taze hazırlanmış avakado sos ve 
pico de gallo mini salata.*

VEGGIE LEGGIE  ¨ 21.95 
Izgara Veggie Leggie sebze köftemizin üzerine ızgara edilmiş 
portobello mantarı, yeşil kabak, közlenmiş kırmızı biber 
ve Monterey Jack eklenir. Kızarmış briyoş sandviç ekmeği, 
mayonez, atom salata, domates dilimleri ve ızgara edilmiş 
tatlı soğanla servis edilir.*

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER  ¨ 32.95  
Burgerin üzerinde tütsülenmiş dana bacon, 
çedar peyniri, kızartılmış soğan halkası, atom salata ve 
salkımında olgunlaşmış domates.*

HONEY MUSTARD GRILLED CHICKEN 
SANDWICH  ¨ 27.95
Kızarmış briyoş sandviç ekmeği üzerine ballı hardal, 
dana pastırması, eritilmiş Jack peyniri, ızgara piliç ve ince 
dilimlenmiş hindi jambon, dijon mayonez, atom salata ve 
salkımında olgunlaşmış domates dilimi.* 

CLASSIC CLUB SANDWICH  ¨ 29.95
Kızarmış ekşi mayalı ekmek dilimleri arasında yoğun 
mayonez, atom salata, salkımında olgunlaşmış 
domates, tütsülenmiş dana bacon ve 
ince dilimlenmiş ızgara piliç.* 

FRESH VEGETABLE SANDWICH  ¨ 21.95
Marine ve ızgara edilmiş portobello mantarları, yeşil kabak, 
közlenmiş kırmızı biber, üzerine Monterey Jack peyniri ve 
balzamik sos, ızgara edilmiş ekşi mayalı ekmek ve 
tarhunlu mayonez. 

SANDVİÇLER

BURGERS

Tüm sandviçlerimiz, baharatlı patates kızartması ve 
narenciyeli lahana salatasıyla servis edilir. (Bu garnitür-
ler yerine (̈ 3.00)TL farkla soğan halkaları alabilir veya 
Caesar ya da House Salata ekleyebilirsiniz (̈ 3.00).

classıc club sandwıch 

fıesta burger

†Fıstık gibi kabuklu yemişler veya çekirdekler içerir.  *Hamburger, etler, kümes hayvanları, deniz ürünleri, kabuklu deniz ürünleri veya 
yumurta gibi yiyecekleri çiğ veya az pişmiş olarak tüketmek, özellikle belli sağlık sorunlarınız varsa, gıda kaynaklı hastalıklara yol açabilir.    
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orıgınal 
legendary® burger local legendary



fresh

SHAKES
DESSERTS

delicious

COFFEES
CHEESECAKE MADE WITH OREO® 
COOKIE PIECES  ¨ 17.95
Oreo® bisküvili tabanıyla sizi şımartacak 
NY usulü yoğun ve kremamsı cheesecake, 
mutfağımızda pişirilir.  

HOT FUDGE BROWNIE  ¨ 17.95 
Taze brownie üzerinde vanilyalı dondurma ve 
sıcak çikolata sosu, ceviz ve çikolata parçaları, 
taze krema ve kiraz şekerleme. 

BAKER’S CHOICE   ¨ 17.95
Tamamıyla mutfağımızda hazırlanan bugünün özel 
tatlısını garsonunuzdan öğrenebilirsiniz! †

CRÈME BRÛLÉE   ¨ 8.95
Fransız mutfağından yoğun kremalı bir tatlı.†

THICK SHAKES  ¨ 14.95
Dondurmalı veya Çikolatalı dondurmalı shake.† 

Bir başka Hard Rock Cafe efsanesi.  680 ml’lik 
Hurricane veya 590 ml’lik Pint bardakta sipariş 
edin ve bardağı hatıra olarak saklayın (ek ücretle).

ICE CREAM  ¨ 12.95
Çikolatalı veya vanilyalı dondurma seçenekleri.†

hot fudge brownıe
cheesecake made wıth  
oreo® cookıe pıeces

TATLILAR

Yoğun akışkan 
çikolatalı dondurma. 
Rock‘n’roll’un tatlı hali.
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†Fıstık gibi kabuklu yemişler veya çekirdekler içerir.

SICAK İÇECEKLER
 

KAHVE   ¨ 6.95
DECAF   ¨ 6.95
SICAK ÇİKOLATA  ¨ 6.95 
CAFE LATTE   ¨ 7.95
CAPPUCCINO   ¨ 7.95

FRESH APPLE COBBLER  ¨ 17.95
Üzerinde vanilyalı dondurma, ceviz parçacıkları ve 
karamel sosla ılık servis edilir.† 

Sulu elmalar kalın dilimler halinde baharatlarla 
karıştırılır ve pişirilir. Taze hazırlanan elmalı payımız 
o kadar lezzetli ki büyükannenizin yaptığını 
düşüneceksiniz! 


