
Chark-  &  ostplanka

EfterrätterFörrätter

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

BÖRJA MIDDAGEN MED NÅGON
AV VÅRA FAVORITER.

Innan maten

Harrys höstmeny
TRERÄTTERS 495:

KIKA I VÅR DRYCKESMENY
FÖR FLER DRYCKER.

HarrysGT
Beefeater Gin, De Kuyper fläder, citron, dill, tonic

Lydens GT
Lydens gin, Fentimans tonic & citron

Bubbel sangria 
( Kanna ) 

Fläder, Malibu, apelsinjuice, fruktsoda, bubbel & 
fräscha frukter. Perfekt att dela på!

Espresso Martini 
Typ av dryck

Vodka, kaffelikör & espresso

Bubbel
Cava eller Prosecco

Cava Vilarnau Brut Nature Organic 
Prosecco Casalforte


Alkoholfritt

Brooklyn Special Effects
Somersby non alc

Varmrätter

Läggtillettglasbubbel 85

Toast skagen 139:
Skagenröra på frasigt surdegsbröd, picklad rödlök, citron & dill
God dryck till: Grüner Veltiner, Gruber Röschitz, Österrike

Vitlöksbröd  75:
Serveras med aioli. 
Lägg till ost för 10:-

Mucho Nacho 165:
En bädd av ost gratinerade nachos som toppas med jalapeños, 
rödlök, & hackad tomat.
Serveras med salsa & aioli.  

Smått & Gott
Plockkorg - Klassiska friterade tilltugg serveras med aioli 109:-
Drity Fries - Pommes, ostsås, rödlök, jalapeños & bacon 65:-

Ett hopplock av våra favoriter på en bricka, serveras med 
hemkokt tomat marmelad, parmesan kräm& fröknäcke.   

245

Harrys biff & bea
Ryggbiff, bearnaisesås, rödvinssås, tomatsallad & pommes 

frites. 

Chokladkaka 
Chokladsås, salted karamellglass, saltrostade nötter & 

mandel

ToastSkagen
Klassisk skagenröra med frasig surdegstoast, picklad rödlök, 

citron & dill 

Harrys marängsviss 159:
Maränger, vaniljglass, chokladsås, banan, vanilj grädde & bär, lagom 
att dela på två

Husets äppelpaj 85:
Serveras med vaniljsås & färska bär

Chokladkaka 89: 
Chokladsås, salt karamellglass,
saltrostade nötter, mandel 
God dryck till: Kahlua med is

Glass 75:
Vaniljglass - Serveras med färska bär & chokladsås 75:-
Hallonsorbet - Serveras med färska bär 75:-
Sea salted & karamell - Serveras med saltrostade nötter, färska bär & 
kolasås 85:-

Hot shot 99
Galliano, kaffe, grädde
Koka kaffe, vispa grädde 
hot shot hot shot hot shot! Sugen på quiz?

Torsdagar kl 20.00

Harrys biff & bea 315:
Ryggbiff, bearnaisesås, rödvinssås, tomatsallad & pommes frites. 
God dryck till: Côtes du Rhône Parallèle 45, Paul Jaboulet, Frankrike

Harrys Hamburgare 215:
Burgare på Högrev, cheddar, ölbräserad lök, senapsmajonnäs, 
tomat, saltgurka & pommes frites.
Finns vegetariskt alternativ!

Husets egna smash Burger 185:
120g smash burger serveras med tryffelmajonnäs, picklad rödlök, 
tomat & rostad lök. 
Lägg till extra kött 55:-

Husets kantarell pasta 225:
Kantareller, rucola, crema balsamico , grädde & ryggbiff 

Bakad Torskrygg  285:
Serveras med potatispuré , brynt smör, pepparrot & räkor
God dryck till: Grüner Veltiner, Gruber Röschitz, Österrike

Fisk& skaldjursgryta  265:
Säsongens fångst, grönsaker, potatis, grädde & saffran. 

Krämig skaldjurspasta  225:
Musslor, räkor, citron & dill
God dryck till: Chardonnay Organic Selection, Inycon, Italien

Caesarsallad  195:
Romansallad, huset caesardressing, tomat & picklad rödlök
Välj mellan: Kyckling 195:-  Haloumi 195:-  Räkor 219:- 

Husets bookmaker toast 275:
Ryggbiff, rostat surdegsbröd , dijonmajonnäs, sallad ,  tomat, riven 
pepparrot & äggula. 
God dryck till: Syrah Organic Selection, Inycon, Italien

Harrysklassiska
köttbullar 215:
Stora kalvköttbullar, gräddsås, potatispuré, lingon & pressgurka

Grillade Kamben  225:
Hickoryrökta & bbq glaserade kamben serveras med majskolv, pommes & 
bearnaisesås 
God dryck till: Handlarens Pilsner

Flatbread Pizza
Kyckling & bacon - Crème Fraiche, parmesanost , romansallad, 
caesardressing, picklad rödlök & tomast 165:-
Serranoskinska - Crème Fraiche, parmesanost , rucola, vitlöksolja, 
picklad rödlök, crema balsamico 165:-
Stenbitsrom: Crème Fraiche, västerbottenost, dill, citronolja, räkor & 
picklad rödlök 165:-


