Till fördrinken

Från grillen
STRIP LOIN BIFF 245
ENTRECÔTE 265

Spanska mandlar 40
Pelotin oliver 40

En godare jul

TILLBEHÖR FRÅN 30

Alltid på

BRANDSTATIONEN
känks
20 kr spra Barn
p
till Ta

Harrys hamburgare G

Avokado, chili- & cashewnötter 38
Sötpotatispommes 35 Pommes frites 30 Potatisgratäng 35
Klyftpotatis 35 Rosmarinrostad potatis 30

Under perioden 23 november–31 december går
20 kr oavkortat till Tappra Barn om du beställer
en hamburgare. Tappra Barn är en stiftelse som
ständigt jobbar med att på olika sätt samla in
pengar till barn i Sverige som har det svårt.

Harrys kalvköttbullar

SÅSER 30

1. Köp en julklapp.*
Mottags ej: begagnade saker, mat, godis eller dryck

2. Ta med din inslagna julklapp till oss.
3. Märk den med hjälp av våra etiketter.
4. Lägg julklappen under granen.
Fråga oss om du vill veta mer om vilken
lokal organisation som julklapparna går till.
Tack för din gåva!

Bearnaise // Aioli
Chilichipotlemajonnäs

Fish & chips G

Varmrätt

Förrätt
Löjromspizza

G 135

En favorit att starta med. Löjrom, crème fraîche, prästost, mozzarella,
picklade rödlök, dill och citron.

Harrys toast Skagen

G

HALV 98 | HEL 155

Harrys jultapas 105

Granösill
Inlagd sill smaksatt med äpplen, krasse, dill,
vårlök crème fraîche samt en skvätt Calvados.
Öregrundare
Gjord på kräftstjärtar, kallrökt lax, västerbottenost,
dill, kummin, citron samt en skvätt Ahlborg.

Harrys kroppkaka 95

Fylld med rostat fläsk från Musko. Serveras med
brynt smör och Calvadoslingon.

Harrys vitlöksbröd

G 63

Ciabattabröd avbakade med vitlökssmör.
Serveras med vitlöksfärskost.

ALLERGENER
Fråga personalen om innehållet i våra rätter.
= Innehåller laktos

G = Innehåller gluten

= Innehåller mjölkprotein

= Innehåller ägg

= Går att anpassa efter allergi

195

Pankofriterad torskrygg. Serveras med
remouladsås och färsk pommes frites.

Hemmagjord klassisk Skagenröra på handskalade räkor toppad med löjrom.

Smaklig
måltid!
/Harry

195

Stora kalvköttbullar serveras med pressgurka,
gräddsås, lingon, samt potatismos.

Du kanske har lagt märke till vår julgran?
Vi samlar även ihop julklappar till barn som har det
svårt i vår stad. Om du vill bidra följ nedan steg.
*

175

Med rökt chilimajonnäs, picklad rödlök, bacon och två
sorters ost. Serveras med kryddpommes och saltgurka.

Barsnacks
Crispy tabasco buffalo chicken wings 85
Serveras med aioli och sweetchili.

Chili cheese balls 78

Ångad torskrygg

245

Serveras med brynt smör, handskalade Smögenräkor, färsk riven pepparrot
samt potatispuré.

Harrys wienerschnitzel

G

175

Serveras med smörade gröna ärtor, ansjovis och kaprissmör samt pommes frites.

Grillad lammytterfilé

kaffe
avec efotceh
maten? r

245

Serveras med honungsslungade rödbetor, potatisgratäng samt rostad vitlökscréme
smaksatt med chèvre.

Harrys toast 159

Grillad biff på toast med en krispig sallad, bearnaisesås och rökt lax.
Serveras med friterad Idahopotatis (klyftpotatis).

Brandmästarens toast 169

Långbakad shortribs (revbensstek), sallad, päron- &pumpachutney,
balsamicoglaze. Serveras med friterad Idahopotatis (klyftpotatis).

Maccaroni Mums! Mums! 159

Kalvytterfilé i en skvätt vitt vin, grädde, kalvfond, kantareller soltorkade tomter,
och färska örter m.m. Serveras med färskriven parmesan.

Harrys klassiker

175

Halstrad gravad fjordlax. Serveras med dillstuvad potatis och hovmästaresås.

Halloumi- & portabelloburgare 199

Dessert
Marängsviss

85

Vår härliga marängsviss med extra allt. Serveras med vaniljglass,
chokladmaräng, chokladdoppad banan och chokladsås.

Brownie

95

Ugnsvarm med glass och färska bär.

Glass & sorbet PER KULA 30

20 kr skänks Glass från Lejonet &Björnen.
Med rökt chilimajonnäs, rostad lök, picklad lök och saltgurka.
G
till Tappra Barn Harrys Sundae
Serveras med pommes frites.
Ugnsbakad hel rotselleri 179

Smaksatt med soltorkade tomater, vitlök, persilja och olivolja.
Serveras med rostade mandlar och gräddkokt shiitake (havregrädde).

85

Vaniljglass toppad med varm choklad- och kolasås
karamelliserade nötter och vispad grädde.

Harrys chokladtryffel

29

