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Bem Vindos Hard Rockers! 
 

O Hard Rock Cafe, que em 2015 completou 44 anos, oferece uma experiência especial ao nível da restauração: “the finest in 
American diner food”. 

Em Lisboa o Hard Rock Cafe está na Avenida da Liberdade / Praça Restauradores, no edifício Condes, e é aqui que se podem 
experimentar pratos deliciosos, cocktails originais e serviço muito atencioso e divertido. A coleção de memorabillia exposta 
(atualmente toda a coleção Hard Rock conta com mais de 77.000 peças) transforma este antigo cinema no autêntico museu 

da música. 
O merchandise da Rock Shop é reconhecido mundialmente e a música está sempre presente neste lugar que é único na 
cidade. São todos estes atributos que tornam o Hard Rock Cafe em Lisboa um espaço muito especial e interessante para 

receber o seu próximo evento!  
 
 
 
 



Menu 
Menu Roxtars, incluindo o descrito 

abaixo: 
 
• Bolo de Aniversário de Chocolate  
• Oferta de um prato em forma de 

guitarra ou T-shirt de criança para 
o aniversariante  (sujeito a 
disponibilidade de stock) 

• Mesa Decorada com balões e kid 
cups 

• Música e Ambiente Hard Rock Cafe 
Lisboa 

• Convites para enviares aos teus 
amigos 
 
Preço por criança 15.00€ 

 
Adiciona mais opções com um custo 

adicional: 
1. Passeio de Tuk Tuk ColourTrip Lisbon 
2. Bilhete para o Kidzania 
3. Pinturas Faciais 
 
E não te esqueças de oferecer algo aos 

teus amigos: 
1. Prato em forma de guitarra  
2. Classsic T-Shirt 
3. Entre muitas outras sugestões 

  
Condições Gerais: 

• Sujeito a disponibilidade. 
• Mínimo de 10 e máximo de 30 participantes. 
• Pacote válido para crianças até aos 10 anos 

inclusivé. 
• Sinalização de 50% com a confirmação 

da reserva. 
 
  

REFEIÇÃO DE ANIVERSÁRIO ROXTARS 
Até aos 10 anos 



 
ENTRADA 

Seleção de entradas Hard Rock:   
Classic Nachos e Wings para partilhar a cada 5 pessoas 

  
 PRÉ-ESCOLHA DE PRATO PRINCIPAL 

Classic Cheeseburger  
Servido com batatas fritas, alface estaladiça, tomate e cebola. 

  
Veggie Leggie  

Hamburger vegetariano guarnecido com cogumelo Portobello grelhado, 
curgette verde e amarela e  pimentos vermelhos assados. Servido com 

salada ou batatas fritas. 
  

 Classic Club Sandwich 
Pão sourdough torrado, com maionese, alface iceberg, tomate, bacon 

fumado e frango frelhado laminado. 
  

BEBIDAS: 
1 cocktail sem Álcool, Refrigerante, Sumo ou Água Mineral 

 
Preço por pessoa 25.00€ 

 
Adiciona mais opções com um custo adicional: 

1. Classic T-shirt 
2. Copo de recordação 
3. Entre muitas outras sugestões 

 
Condições Gerais: 

• Menu válido para grupos de 10 a 30 pessoas. 
• Oferta da refeição do aniversariante e de bolo de aniversário de chocolate, 

para um mínimo de 20 pessoas. 
• Sujeito a disponibilidade. 
• Pacote válido para crianças entre os 11 e os 17 anos inclusivé. 
• Sinalização de 50% com a confirmação da reserva. 

•  
 

REFEIÇÃO DE ANIVERSÁRIO TEENAGERS 
Dos 11 aos 17 anos 



 
 
 
 

Divirtam-se! 
 
 
 
 
 

 


