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HEADLINERS
BUDDY JR’S CHEESEBURGER (GF-A) 
O nosso famoso hambúrguer Hard Rock Cafe com queijo 
americano servido em pão tostado e com uma  
opção de sidekicks.∆

AIN’T NOTHIN’ BUT A HOT DOG 
Um hot dog de carne de vaca servido em pão tostado  
e com uma opção de sidekicks.

RAZZI’S CHICKEN TENDERS 
Pedacinhos de frango crocantes, acompanhados com  
molho de mel e mostarda e molho barbecue, com uma  
opção de Sidekicks.

STYLER’S TWISTED MAC & CHEESE 
O prato favorito de todas as Hard Rock Roxtar’s -  
Massa Cavatappi com um cremoso molho  
de queijo servido com uma opção de sidekick.

SIDEKICK ESCOLHAS DE: 

Fruta Fresca • Legumes da época • Palitos de Cenoura  
Batatas Fritas • Puré de Batata

REMIX

SWEET TREATS
DINER-STYLE MILKSHAKES 
Consultar o preço e opções do dia  
no menu principal.

HOT FUDGE SUNDAE €3.45

SKIDDLEY’S NOT-SO-DIDDLY  
CHICKEN BREAST (GF) 
Peito de frango grelhado servido com legumes  
da época.

TWISTED ‘N TASTY  
CAVATAPPI PASTA 
Massa cavatappi coberta com molho à base  
de tomate e servida com legumes da época. 

KID’S SALAD CHILLIN’  
WITH CHICKEN (GF) 
Mistura de verduras frescas com cubos de frango,  
queijos Monterey Jack e Cheddar, servida com  
palitos de cenoura e molho à escolha.

Dispomos de informações sobre alergias de todos os produtos do nosso menu. Por favor informe-se junto do seu server 
para obter mais detalhes. Se é alérgico a algum alimento por favor informe o seu server no momento do pedido. 
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*O consumo de hambúrgueres, carnes, aves, peixes, mariscos ou ovos crus ou malpassados, aumentam o risco de doenças 
alimentares, especialmente se tiver antecedentes clínicos. Informação nutricional adicional disponível mediante pedido. 

(GF) Sem Glúten, (GF-A) Disponível sem glúten. ∆ Estes pratos podem ser modificados para uma opção sem glúten.

VISITA A ROCK SHOPROCK SHOP®®!!

ATE AOS 10 ANOS

€10.00 POR MENU  BEBIDA DE CRIANÇÇA INCLUIDA 

Todos os preços mencionados neste menu estão expressos em Euros e têm IVA incluído  à taxa legal em vigor.





BEAT LOVIN’ BAND GEAR 

COOL KEYBOARDS

TU SABIAS? 
A bateria é um dos 

primeiros instrumentos 
musicais do mundo e  
tem mantido a mesma  

forma nos últimos  
mil anos!

Personaliza e pinta os teus próprios auscultadores e palheta de guitarra.

Faz um círculo nas letras dos pianos que são  
exatamente iguais.  
(Respostas em baixo)

Adiciona ou subtrai as notas  
musicais.  

(Respostas em baixo)

Respostas: A e D



MUSIC MATHS

STYLIN’ STYLER 

JAM SESSION

Pinta a Styler a fazer compras na Rock Shop.

Pinta cada número com uma cor  
diferente para descobrires a  

imagem escondida.

Adiciona ou subtrai as notas  
musicais.  

(Respostas em baixo)

Respostas:  1) 4, 2) 2, 3) 0, 4) 7



ROCK-ON SEEK & FIND

DOT-TO-ROCK TIC-TAC
TICKET

CONCERT TICKET CONCERT TICKET 
ALL-ACCESS PASSALL-ACCESS PASS

Encontra e pinta as 11 notas musicais escondidas entre os instrumentos de Rock.

Liga os pontos por ordem numérica  
e descobre a imagem escondida.



GUITAR PICK
MAZE

Start

Finish

MIX AND
MASH-UP

Segue a direção de cada  
palheta de guitarra para  

chegares ao final.

Combina os objetos 
(Respostas em baixo)

Respostas:  1) B, 2) C, 3) A

 STARRING SKIDDLY 
Desenha e pinta os restantes elementos da banda  

Roxtars que irá atuar com o Skiddly.


