
Välkommen hem till oss 
på Harrys i Motala



Förrätter

Toast   skagen  129|   
Skagenröra på frasigt surdegsbröd, picklad rödlök, pepparrot,  

citron. Finns även att få vegansk med Oumph!

Vitlöksbröd   med   aioli 65|
Ostgratinerat

Serranoskinka, fänkålssalami, brie, ädelost, cheddar, parmesancreme, 
hemkokt tomatmarmelad, fröknäcke, marinerade oliver

lagom för två 195|

Chark-  &  ostplanka

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

 = Alltid på Harrys



Varmrätter

Entrecôte 299
Hängmörad entrecote serveras med rödvinssås, 
vitlökssmör slungad potatis, sparris, lök

Torskrygg med  
musselsmörsås 279
Rimmad torskrygg med dill- & musselsmörsås, 
potatispuré med smak av Västerbottenost

Harrys fisk- &  
skaldjursgryta 265|
Säsongens fångst, grönsaker, potatis, grädde, saffran

Harrys   biff   &   bea 299|
Hängmörad grillad biff, bearnaisesås, rödvinssås, 
tomatsallad, pommes frites

Pannoumiburgare 215
Pannoumiburgare á 100 gr, ölkokt lök, senapsmajonnäs,  
tomat, saltgurka, pommes frites

Harrys klassiska  
köttbullar 205|
Stora kalvköttbullar, gräddsås, potatispuré, lingon, pressgurka

Harrys hamburgare 199|
Burgare på 160 gr högrev, cheddar, ölkokt lök, 
senapsmajonnäs, tomat, saltgurka, pommes frites

Toast   skagen
Skagenröra på frasigt surdegsbröd, picklad rödlök, 

pepparrot, citron. Finns även att få vegansk med Oumph! 

Harrys 
klassiker

TVÅRÄTTERS 428

TRERÄTTERS 497

Harrys   biff   &   bea
Hängmörad grillad biff, bearnaisesås, rödvinssås, 

tomatsallad, pommes frites

Chokladkaka
Dulche de leche, salt karamellglass, saltrostade nötter.

Kan även att få vegansk

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

 = Alltid på Harrys



Pinsa

Pasta

Italienskt pizzahantverk från Rom

Prosciutto Caldo 159
Tomatsås, mozzarella, prosciutto crudo, basilika, champinjoner, 

ruccola, balsamico & parmesan

Gamberetti e Prosciutto 169
Tomatsås, mozzarella, handskalade räkor, 

prosciutto crudo, citron & persilja

Foresta Bianco|veg 179
Olivolja, mozzarella, chevré, ruccola, honung,  

päron & rostade valnötter 
 

La Motala veg 169
Tomatsås, mozzarella, semitorkade tomater, paprika,  

kronärtskocka, svamp, oliver & rödlök 
 

Salame 159
Tomatsås, mozzarella, salami picante, napoli salami & rödlök

Pasta Carbonara 125
Linguine slungad i en krämig sås med varmrökt sidfläsk, svartpeppar & äggula

Pasta Tortellini veg 135
Pasta fylld med ricotta och spenat i tryffeldoftande taleggio sås serveras med 

säsongens primörer, svamp, ruccola, parmesan, bruschetta

Pasta di Manzo 185
Pasta Conchiglioni serveras med oxfilé, tryffelsås, vitlök, timjan, purjolök, 

sparris, champinjoner, chili, parmesan, ruccola, bruschetta 
 

Pasta di Gamberi 165
Scampi, vitlök, chili, persilja, vitt vin, grädde, purjolök,  

cocktailtomater, bruschetta 
 

Linguine Salsiccia 135
Salsicciakorv, chili, vitlök & het tomatsås

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

 = Alltid på Harrys



Efterrätter

Chokladkaka 69|
Dulche de leche, salt karamellglass, saltrostade nötter.

Kan även att få vegansk

Marängsviss 
Lagom    att    dela    på    två  159|

Chokladmaränger, vaniljglass, chokladsås, banan, 
vaniljgrädde, popcorn & bär

Cheesecake med kola- & 
pepparkaksbotten 79

Fryst cheesecake med kola- & pepparkaksbotten, 
serveras med bär samt pepparkakscrunch

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

 = Alltid på Harrys


