vuodesta

HAMPURILAISET:
•MINIHAMPURILAINEN

pieni sämpylä, täyslihap., maustekurkku, ham.kastike, ketsuppi.

•HAMPURILAINEN

sämpylä, täyslihap, vakiomausteet.

•HAMPURILAINEN SALAATILLA
pieni sämpylä, täyslihap., maustekurkku,
tomaatti, salaatti, ham.kastike, vakiom.

•JUUSTO-,

KANANMUNA-, ANANAS-,
TONNIKALA-, HERKKUSIENI-, TAI PEKONI-

4,90
5,40
5,70

1993

HARRIN
Grilli-kahvio

LIHAPIIRAKAT:

6,70
8,20

•LIHAPIIRAKKA

reissumies, täyslihapihvi, cheddarjuusto,
kananmuna, salaatti, tomaatti, maustekurkku,
hampurilaiskastike, vakiom.

4,70
-GRILLIMAKKARALLA
6,40
-MUNALLA ja JUUSTOLLA 7,80
-2 NAKILLA
8,20 •ALAVUTELAINEN 7,90
lihapiirakka, täyslihapihvi,
7,40
vakiom.
7,60 •MAKUPALA
lihapiirakka, jahtimakkara, vakiom. 6,90
8,20 •HERKKUPIIRAKKA
lihapiirakka, kinkku, kananmuna,
7,90
mätitahna, sinappi, majoneesi
8,90
8,40 ANNOKSET:

sämpylä, kanapihvi, ananas, maustekurkku,
tomaatti, salaatti, Hot Orient-majoneesi, vakiom.

8,40

sämpylä, iso täyslihapihvi, cheddarjuusto, valkosipulimajoneesi, salsakastike, jalopeno, tomaatti, salaatti.

8,90

•BATAATTIRANSKALAISET
•RANSKALAISET

HAMPURILAINEN
•HARRIN BURGER

sämpylä, täyslihap, vakiom.

sämpylä, iso täyslihap., maustekurkku, tomaatti,
salaatti, hamp.kastike, majoneesi, vakiom.

•KASVISHAMPURILAINEN

sämpylä, kasvispihvi mexican, Monterey Jack-juusto,
punasipulihilloke, maustekurkku, tomaatti, salaatti,
hampurilaiskastike, vakiom.

•KALAHAMPURILAINEN

sämpylä, kalapihvi, tomaatti, mauste kurkku,
salaatti, remoulade-majoneesi, vakiom.

•KERROSHAMPURILAINEN

-TAVALLINEN: kerrossämpylä, 2x täyslihap., vakiom.
-SALAATILLA: kerrossämpylä, 2x täyslihap., cheddarjuusto,

tomaatti, maustekurkku, salaatti, hamp.kastike, vakiom.

•RUISHAMPURILAINEN

•KANAHAMPURILAINEN

•SALSAHAMPURILAINEN

•KANAFILEEHAMPURILAINEN

sämpylä, broilerin rintafilee, 2x paneroitu
sipulirengas, salaatti, tomaatti, maustekurkku,
kurkkumajoneesi, vakiom.

•TULIAANEN

sämpylä, iso täyslihap., pekoni, tomaatti,
maustekurkku, salaatti, chilimajoneesi.

8,90
9,20

Vakiomausteet.

ranskalaisia, vakiomausteet.

-PUOLIKAS ANNOS 4,50

•MAKKARAPERUNAT
ranskalaisia, makkaranpaloja, vakiom.

•LIHAPULLAPERUNAT

sämpylä, iso täyslihap., pekoni, koskenlaskija, kananmuna,
kurkkumaj., tomaatti, maustek., salaatti, ketsuppi, sipuli.

11,90

•HARRIN LOUNAS

sämpylä, 2x iso täyslihap., kananmuna,
cheddarjuusto, salaatti, tomaatti, maustekurkku,
majoneesi, vakiom.

12,50

•KANAFILEE-ANNOS

sämpylä, 3x täyslihap., ananas, kinkku, Monterey
Jack-juusto, salaatti, hamp.kastike, vakiom.

12,50

•HUURUSSA BURGER
•ISO HARRI
•TRIPLA

MYÖS
ATERIANA:

pienet tikkuperunat ja tölkkijuoma +5,50
isot tikkuperunat ja 0,5L juoma
+6,50

Pienempään nälkään ...

•HOT DOG pitkä sämpylä, höyrynakki, vakioma.
•PORILAINEN sämpylä, jahtimakkara,vakiom.
•HERKKUPALA sämpylä, kinkku, kananmuna,
mätitahna, sinappi, majoneesi.

•HARRIN PALA

sämpylä, Lindströminpihvi,
kananmuna, vakiom.

3,90
5,90
5,90
7,50

8,50

ranskalaisia, lihapullia, vakiom.
-PUOLIKAS ANNOS 7,30

10,70

sämpylä, iso täyslihap., pekoni, aura, bbq-kastike,
tomaatti, maustek., salaatti, ketsuppi.

8,50

-PUOLIKAS ANNOS 7,30

•TALON
MAKKARAPERUNAT

•HARRIKKA

4,90
5,50

ranskalaisia, makkaranpaloja, jalopenoja,
Hot Orient majoneesi, vakiom.
perunat, iso täyslihapihvi, salaatti,
+kastike, maustekurkku, tomaatti,
ananas, vakiom.
perunat, broilerin rintafilee, salaatti,
+kastike, ananas, maustekurkku,
tomaatti, curry-majoneesi, vakiom.

9,70
11,90
12,90

•NUGGETIT RANSKALAISILLA
6kpl nuggetteja, perunat, salaatti
+kastike, maustekurkku, tomaatti,
curry-majoneesi, vakiom.

•HARRIN SPECIAL

muusi, Lindströminpihvi, kananmuna,
makkara, 2x paneroitu sipulirengas,
salaatti+kastike, maustekurkku,
tomaatti, kurkkumajoneesi, vakiom.

12,90
13,90

•MERSU

ranskalaiset, makkaranpaloja,
lihapullia, iso täyslihapihvi,
koskenlaskija, tonnikala,
majoneesi (oma valinta), vakiom.

15,90

VAKIOMAUSTEET sis: sinappi, ketsuppi, kurkkusalaatti/kurkkuviipaleet, sipuli.

vuodesta

KEBABIT:

•KEBAB BURGER

1993

sämpylä, kebab-lihaa, kebab-kastike, salaatti,
maustekurkku, hampurilaiskastike, tomaatti, vakiom.

8,90
•KEBAB RANSKALAISILLA
perunat, kebab-lihaa, kebab-kastike, salaatti,
tomaatti, vakiom.
KEBAB TUPLALIHALLA +3,90 11,90

ATERIAT:

HARRIN
Grilli-kahvio

PIKKUSUOLAISTA:

4,90
4,90
4kpl+dippi
•ATERIA II
hampurilainen salaatilla, normaalit tikkuperunat,
SIPULIRENKAAT
10,50 •6kpl+dippi
vakiomausteet, tölkkijuoma.
4,90
•ATERIA III
CHILI-JUUSTOPALLOT 4,90
kerroshampurilainen salaatilla, normaalit tikkuperunat,
13,70 •5kpl+dippi
vakiomausteet, 0,5l juoma.
•VENEPERUNAT
4,90
+dippi
PORSAANLEIKKEET:
•ATERIA I

9,20

minihampurilainen, pienet tikkuperunat, ketsuppi,
tölkkijuoma.

•PORSAANLEIKE

10,90

salaatti+kastike, tomaatti, maustekurkku, vakiom.

•POSSUHAMPURILAINEN

sämpylä, porsaanleike, salaatti+kastike, tomaatti,
maustekurkku, majoneesi, vakiom.

12,50

perunat, salaatti+kastike, ananas, tomaatti,
maustekurkku, remoulademajoneesi, vakiom.

15,90

•PORSAANLEIKE ANNOS
•PORSAANLEHTIPIHVI

veneperunat, maustevoi, salaatti+kastike, tomaatti,
maustekurkku, remoulademajoneesi, ketsuppi.

15,90

Kaikki salaatit sisältävät salaattia, tomaattia, maustekurkkua,tuorekurkkua ja punasipulia.
Lisäksi sämpylä ja omavalintainen majoneesi.

10,90

SALAATIT:
•KANA-AURA

pariloitu broilerin •BURGER 2x täyslihapihvi
rintafilee, aura-muru.

•KEBAB

pepperonia.

kebablihaa, kebabkastike,

•NUGGETTI

6kpl kananugetteja.

•TONNIKALA
•LIHAPULLA

LASTEN MENU:

tonnikalaa
6kpl lihapullia

ikäraja 12 vuotta.

Kaikkiin aterioihin sisältyy tuorekurkkutikut,
ketsuppi ja Trip-mehu tai 2dl maito.

•HAMPURILAISATERIA

7,50

•JUUSTOATERIA

8,20

•KANA-ATERIA

8,90
7,90
8,90
8,90

Minihampurilainen,
(pieni sämpylä, täyslihapihvi, maustekurkku,
hamp.kastike, ketsuppi) pienet tikkuperunat
Minihampurilainen, (pieni sämpylä, täyslihapihvi,
maustekurkku, hamp.kastike, ketsuppi)
cheddar-juusto, pienet tikkuperunat.

Pieni sämpylä, kanafilee, maustekurkku, ketsuppi,
kevyt majoneesi, pienet tikkuperunat.

•LIHAPULLAT RANSKALAISILLA
Pienet ranskalaiset, 3 lihapullaa.

•NUGGETIT RANSKALAISILLA

Pienet ranskalaiset, 4 nuggettia, currymajoneesi.

•KEBAB RANSKALAISILLA

Pienet ranskalaiset, kebab-lihaa, kebabkastiketta.

MAIDOT:

•2dl................................1,30
•2,5dl eila........................1,90
•5dl................................1,80
•1L laktoositon..................3,30

VAKIOMAUSTEET

•NUGGETIT 5kpl+dippi
•MOZZARELLATIKUT

PERUNAT:

•RANSKALAISET •TIKKUPERUNAT •MUUSI
•VENEPERUNAT •LOHKOPERUNAT

LISÄMAUSTEET:

•MAJONEESIT:
kevyt majoneesi, täysmajoneesi,
valkosipuli, hampurilaiskastike,
curry, Hot Orient, remoulade,
kurkku, chili tai paprika.................1,40
•VALKOSIPULI..............................1,40
•KEBAB-KASTIKE..........................1,40
•MÄTITAHNA...............................1,40

LISÄTÄYTTEET:

•PANEROITU SIPULIRENGAS kpl......0,65
•NUGGETIT kpl.............................0,80
•LIHAPULLAT kpl..........................0,70
•MOZZARELLATIKKU kpl...............1,00
•CHILI-JUUSTOPALLO...................0,80
•PUNASIPULIHILLOKE....................1,40
•KANANMUNA..............................1,40
•HERKKUSIENET...........................1,40
•ANANAS.....................................1,40
•PEKONI......................................1,80
•JUUSTO:
cheddar, aura, koskenlaskija tai
Monterey Jack-juusto....................1,70
•NAKKI........................................1,60
•MAKKARA...................................1,70
•TONNIKALA................................1,80
•KINKKUSIIVUT.............................1,80
•TÄYSLIHAPIHVIT norm..................2,70
iso....................4,30
•KASVISPIHVI................................2,30
•JAHTIMAKKARA..........................2,30
•LISÄKESALAATTI.........................2,00
•MAKKARANPALAT.......................3,20
•LINDSTRÖMINPIHVI.....................3,90
•KANAPIHVI.................................3,50
•BROILERIN RINTAFILEE................5,30
•KEBAB-LIHA...............................4,90

JUOMAT:

•TRIPIT.........1,30
•TEE.............2,00
•KAHVI..........2,00
•KAAKAO.......2,00
•LÄHDEVESI...2,20

•TÖLKIT...........3,00
•0,5L..............3,60
•BATTERY........4,70
•1,5L...............5,90

sis: sinappi, ketsuppi, kurkkusalaatti/kurkkuviipaleet, sipuli.

vuodesta

1993

Sami ergin
Hedb
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-SÄMPÄYSLIHAPI ESI
-ISO T KUMAJONE
-KURKNI
-PEKO NMUNA
-KANAENLASKIJA
-KOSK ATTI
-SALA ATTI
-TOMAAKURKKU
-SUOL I
-SIPULUPPI
-KETS

HARRIN
Grilli-kahvio

90

11

KEITTOLOUNAS:
MA-PE klo 10.30-15.00
PARILLISET
VIIKOT
MA Makkarakeitto
TI Jauhelihakeitto
KE Kermainen
Lohikeitto
TO Hernekeitto
PE Kanakeitto

8€

90

PARITTOMAT
VIIKOT
MA Nakkikeitto
TI Lihakeitto
KE Kalakeitto
TO Hernekeitto
PE Aurajuustokeitto

sisältää:
leipä,levite,
maito,vesi,
kahvi

PIZZAT:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PEPPERONI Pepperonimakkara
TONNO Tonnikala
TROPICANA Kinkku-ananas
OPERA Kinkku-tonnikala
AL CAPONE Kinkku-aura-ananas
KEBAB Kebabliha-punasipuli-tomaatti
QUATTRO STAGIONI Kinkku-tonnikalakatkarapu-herkkusieni
OMA VALINTA

•Kinkku •Ananas •Aura •Tonnikala •Kebab •Herkkusieni
•Pepperonimakkara •Kana •Pekoni •Katkarapu
•Valkosipuli •Tomaatti •Punasipuli •Jalapeno

970
2-täytteen 1070
3-täytteen 1170
70
4-täytteen
12
LISÄTÄYTE 100
1-täytteen

