
Chark-  &  ostplanka

EfterrätterFörrätter

Har du någon allergi? Prata med oss så hjälper vi dig.

BÖRJA MIDDAGEN MED NÅGON
AV VÅRA FAVORITER.

Innan maten

Harrys klassiker
TRERÄTTERS 529

KIKA I VÅR DRYCKESMENY
FÖR FLER DRYCKER.

Harrys-GT 158
Beefeater Gin, De Kuyper fläder, citron, dill, tonic

Granny Smith 158
Absolut citron, äppellikör, citron, äppelsocker, 7up

Handlarens pilsner 78
Ett ljust välbalanserat öl med maltig smak med inslag 

av örter och citrus

Spritz 135
Aperol eller Limoncello

Aperol, bubbel, soda, apelsin
LImoncello Di Capri, bubbel, soda, citron

Bubbel 94/96
Cava eller Prosecco

Cava Vilarnau Brut Nature Organic 
Prosecco Casalforte

-
Alkoholfritt 58

Brooklyn special effects
En välhumlad lager med oväntad talldoft och ett 

behagligt bittert avslut

Varmrätter

Läggtillettglasbubbel 94

Toast Skagen 149
Klassisk skagenröra med frasig surdegstoast, picklad rödlök, 
pepparrot & citron 

Vegansk Toast Skagen 149
Oumph! The Chunk, dill, rödlök, citron, vegansk majonnäs, pepparrot, 
levain

Carpaccio 149
Tunt skivat nötkött, parmesan, basilikamajonnäs
pinjenötter, ruccola, picklad rödlök, olivolja

Vitlöksbröd 69
Mozzarellagratinerat, aioli

Tegelröktskinka, salami, brie, ädelost, morbier, 
tomatmarmelad, fröknäcke, marinerade oliver. 199

Grillad ryggbiff
Hängmörad grillad biff, Bearnaisesås, rödvinssås, 

tomatsallad & pommes frites

Chokladkaka
Dulche de leche, chokladsås, salt karamellglass,

saltrostade nötter, mandel | Finns även att få vegansk

ToastSkagen
Klassisk skagenröra med frasig surdegstoast, picklad rödlök, 
pepparrot & citron | Finns även att få vegansk med Oumph! 

Harrys marängsviss för två 159
Chokladmaränger, vaniljglass, chokladsås,
banan, vaniljgrädde, popcorn & bär

Chokladkaka 89
Dulche de leche, chokladsås, salt karamellglass,
saltrostade nötter, mandel 

Vegansk chokladkaka 89
Hallonsorbet, saltrostade nötter, chokladsås & bär

Glass & sorbet 59
Fråga personalen vilka smaker vi har idag

Husets tryffel 35
Fråga personalen vilka smaker vi har idag

All beställning sker i baren
Notera ditt bordsnummer vid beställning. 

Vi är en kontantfri restaurang.

Harrysfisk-&
skaldjursgryta 246
Säsongens fångst, grönsaker, potatis, grädde & saffran
God dryck till: Gruber Röschitz Grüner Veltiner

Halstradröding
 276

Romsås, fänkål, potatis, sparris, dill och citron
God dryck till: Kung Fu girl Riesling

Kål, kål & kål 196
Romanesco, blomkål, fänkål, pärl-couscous, hummus zucchini, 
vegansk majonnäs, citronpärlor & dill
God dryck till: Turckheim Pinor Grigio

Oxfilépasta 215
Ädelostsås, spenat, lök, tomat, parmesan, olivolja
God dryck till: Paul Jaboulet Côtes du Rhône

Pannoumisallad 186
Svensk grillost, Harrys salladsdressing, sallad, melon, krasse, tomat, 
picklad rödlök och krutonger
God dryck till: Yoko Furmint

Mixed grill  369/person
För två personer
Kamben, oxfilé, kyckling, majs, tomat, pommes frites, 
parmesanslungad potatis, coleslaw, bearnaise, aioli, chorizosmör. 

God dryck till: Finca Constancia

Grillad ryggbiff 299
Hängmörad ryggbiff, Bearnaisesås, rödvinssås,
tomatsallad & pommes frites
God dryck till: Casalforte Valpoliciella Ripasso

Oxfilé 349
Potatiskaka smaksatt med västerbottenost & örter, rödvinssås, 
chorizosmör, tomat, sparris, sotad purjolök
God dryck till: Paul Jaboulet Côtes du Rhône

Ribs 249
Norrländska kamben, majskolv, pommes frites, tomat,
chilimajonnäs, coleslaw
God dryck till: Luigi Grasso Barbera

Harrysklassiska
köttbullar 205
Stora kalvköttbullar, gräddsås, potatispuré, lingon & pressgurka
God dryck till: Handlarens Pilsner

Harrys högrevsburgare 215
Burgare på högrev, cheddar, ölkokt lök, senapsmajonnäs,
tomat, saltgurka & pommes frites
God dryck till: Staropramen Lager

Pannoumiburgare 205
Svensk grillost, senapsmajonnäs, sallad, tomat, picklad rödlök, 
saltgurka, pommes frites
God dryck till: Château Paradis Rosé


