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Upptäck ditt 
nya favoritställe

• Harriets Salong •  
för underhållning 

och event.

Möt
Harriets 
Änglar

Ridån går upp 
28 oktober

Välkommen 
till Harriets!
... en sällsynt bra 
kombination av god 
mat och nöjen! 
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Bienvenue!

Vi önskar er varmt välkomna till oss 
på Harriets där vi laddat upp för en 
härlig höst. Med ny meny och utökat 
dryckesutbud med flera goda alkohol-
fria alternativ såväl som några ytterst 
trevliga viner, ser vi fram emot att 
erbjuda er riktigt fina kvällar hos oss.

Laurent, restaurangchef  
& Mario, köksmästare

 • • • Harriets nöjen • • •

Bubblande 
AW

50% på bubbel 
fredagar 16-18

28  
oktober

HARRIETS ÄNGLAR 
Vår egen ”husgrupp” Harriets 
Änglar förgyller flera kvällar 
i Harriets salong. Vi bjuder 
på en sprudlande Moulin 
Rogue-inspirerad show med 
fart, fläkt och glädje.

Supé & show 695 kr

Supé, show &  
dryckespaket 895 kr 

Boendepaket fr 995 kr

RONNY  
ERIKSSON  
&  
BENNETH  
FAGERLUND  
underhåller med  
sin alltid så  
populära show.

Supé & show 695 kr

Supé, show & dryckespaket 895 kr 

Boendepaket fr 995 kr

Premiär!

30 –  
november

2  
december

MENY HÖSTEN 2017
FÖRRÄTTER
Karljohansvampsoppa ...................................................................................................................................115 kr 
serveras med svartvinbärskompott, inlagd svamp och krutonger på vörtbröd

Sikrom ....................................................................................................................................................................... 155 kr 
serveras på brioche med dillmajonnäs, rödlök, citron och vispad crème fraiche

Rökt sik från Norum .....................................................................................................................................105 kr 
sikcréme med handskalade räkor, rödlök crème fraiche, levainbröd och friterat 
tunnbröd

Souvas på ren från Tärna ........................................................................................................................... 125 kr 
tunt skivad ren som vi rökt på verandan serveras med rödlök, kapris, äpple och 
tryffelcrème

Norrländsk charkplanka  .................................................................................................................. 95/155 kr 
med lufttorkad norrländsk skinka, Skärvångens ädla, Vindelnrökt skinka, Väster-
bottensost, oliver, surdegsbaguette, aioli och korv från Åbrånet. Serveras även 
som större variant perfekt att dela på två

HUVUDRÄTTER
Risotto ......................................................................................................................................................................210 kr 
med Västerbottensost, höstbetor, smörstekt svamp och toppad med rostade 
pinjenötter

Harriets fiskgryta ...........................................................................................................................................225 kr 
med räkor, krutonger, saffransaioli och rostad mandelpotatis

Röding från Vilhelmina  ............................................................................................................................255 kr 
med rostad kulpotatis, haricots verts, citruscrème, inlagda grönsaker, brynt 
smör och rostade brödsmulor

Kalventrecote  .................................................................................................................................................. 275 kr 
serveras med citron- och parmesanslungade pommes, rucola- och tomatsallad, 
smör på Vindelnrökt sidfläsk och rödvinssås

Oxfilé från Österbotten ........................................................................................................................... 315 kr 
toppad med anklever serveras med ugnsrostade cocktailtomater, potatiskaka, 
pepparsås, morotspuré 

Harriets hamburgare ...................................................................................................................................198 kr 
på norrländskt kött från Hansens charkuteri i briochebröd, med crispsallad, 
tomat, rödlök, saltgurka, bacon och Pepperjackost samt jalapeñodipp och par-
mesan- och citronslungade pommes

Harriets Halloumiburgare .......................................................................................................................198 kr 
i briochebröd med rostad paprika, dressing, crispsallad, tomat samt citron- och 
parmesanslungade pommes.   

Harriets köttmacka ........................................................................................................................................179 kr 
med ostgratinerat långbakad högrev serverat på rostat levainbröd med tomat, 
rödlök, crispsallad, Dijonmajonnäs samt parmesan- och citronslungade pommes

Harriets panna ...................................................................................................................................................189 kr 
Hansens korv med surdegskorvbröd, tomatsalsa, rostad lök, chiliglaze, sötpota-
tispommes och coleslaw serveras i gjutjärnspanna

DESSERT
Hjortronparfait ...................................................................................................................................................85 kr 
serveras med hjortroncoulis, ljumna hjortron och karamelliserade hasselnötter

Crème brûlèe på vildhallon ......................................................................................................................85 kr 
serveras med marshmallows och hallonkompott

Valrhonachoklad ................................................................................................................................................85 kr 
chokladcremé med sockerkaka, vanilj och marinerade bär

Harriets tryfflar ..................................................................................................................................................30 kr 
välj mellan en vit- och en mörk chokladtryffel



Västra Norrlandsgatan 5 | Tel: 090-15 80 50 | nojen@harriets.nu 

 • • • Harriets nöjen • • •

Konferera,
bo och ät gott  
– allt under samma tak! 

I oktober är det premiär för våra konferens- och 
nöjeslokaler – det perfekta valet för konferens och 
event för upp till 200 personer i centrala Umeå. 
Vi erbjuder utmärkta kommunikationer med P-hus i samma 
fastighet, några stenkast till Busstationen, Centralstationen  
och Vasaplan och raka vägen in från flyget. Kombinera det  
med vårt snabba Wi-Fi, trevliga hotellrum, fantastiska personal 
och utmärkta mat så får ni en oslagbar kombination.  
Introduktionserbjudande 25 % rabatt på lokalhyran!  
Gäller nya bokningar oktober-december

HARRIETS SALONG 
240 kvm luftig lokal med väl tilltagen takhöjd och möjlighet  
till matservering och egen bar. Givetvis är lokalen utrustad  
med ljus, ljud och bild så att den klarar de flesta önskemål.  
Här konfererar ni bekvämt eller dukar upp för middag och  
kanske underhållning för hela sällskapet. 

Vi älskar att skräddarsy era arrangemang och kan samordna  
allt från föreläsare till nöjen och teknik.

HARRIETS BAKFICKA 
Vår lite mindre lokal på 70 kvm – perfekt för den  
mindre konferensen eller som ett rymligt grupprum.  

Introduktions- 
erbjudande 

25% RABATT 
på lokalhyran!
Gäller nya bokningar 
oktober-december

Premiär
i oktober!

8-9  
december

I samarbete med  
First Hotel Dragonen

JAN BYLUND 
Med extra stor glädje välkomnar  
vi Umeåsonen Jan Bylund till  
oss för en kväll fylld av glädje.

Supé & show 695 kr

Supé, show & dryckespaket 895 kr 

Boendepaket fr 995 kr

31  
december

NYÅRSSUPÉ OCH DANS I SALONGEN 
Nyårsdans till Tommys i  
Salongen med 3-rätters 795 kr

Dryckespaket 325 kr

Boendepaket från 1095 kr 

NYÅRSDANS 
Enbart entré  
från kl 22 , 200 kr
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Nöjeskalendern

Välkommen!

KONTAKTA MIG FÖR ER BOKNING

Jag tar med glädje emot era boknings- 
förfrågningar och hjälper er mer än gärna  
om ni har några speciella önskemål.

 
Ronja Husdahl 
Konferens- och eventansvarig 
nojen@harriets.nu 
070-357 97 47

21  
oktober

AFTER BEER

Lördagen 21 oktober 
anordnar vi Nolia Beers 
efterfest i Harriets 
Salong. Där erbjuder 
vi underhållning med 
RiffRaffRuff, öl, tilltugg 
och trevlig gemenskap. 

Vi öppnar kl 21.  
Entré 100 kr och 
förköp på First Hotel 
Dragonen/Harriets.

Begränsat antal platser.

CIDERMIDDAG

Torsdagen den 19 oktober kommer att bli en 
speciell provningskväll på Harriets då vi provar 
5 olika cider tillsammans med lika många rätter.

Provningen hålls av Andreas Sundgren från 
Brännlands cider och vi hoppas på att få med 
någon av deras spännande höstnyheter. 795 kr

Boka era platser direkt med Laurent på  
info@harriets.nu alt telefon 090-15 80 50

QUIZ

Film- & TV-quiz – onsdagar 
Ett måste för alla som brinner för  
film och TV-serier. Vi har filmfantasten 
Johan Lundström bakom spakarna  
varje onsdag med start kl 19.00.

Pubquiz – torsdagar 
Det är enkelt, kom in på vår afterwork 
och ät/drick något gott, vässa pennorna 
& rynka pannan så drar Henrik Lång, 
Folkbladets egen musikskribent, igång  
Umeås roligaste quiz med frågor om 
världen, naturen, musiken och mycket 
annat. Start kl 19.00.

NYÅRSSUPÉ I MATSALEN
3-rätters supé med amuse och  
välkomstchampagne 750 kr

Utvalt dryckespaket 325 kr

Boendepaket fr 1050 kr

19  
oktober

31  
december

19/10 Exklusiv avsmakningsmiddag och ciderprovning  
 med Andreas Sundgren från Brännlands cider

21/10 Nolia Beers officiella efterfest med RiffRaffRuff

28/10 Harriets Änglar presenterar sin Moulin Rougeinspi- 
 rerande show ackompanjerad av en 3-rätters middag

24-25/11 Harriets Änglar – 3-rätters middag med en touch  
 av julen

30/11-2/12  Hopkok med Ronny Eriksson och Benneth Fagerlund  
 – 3-rätters middag med en touch av julen

8-9/12  Janne Bylund - 3-rätters middag med en touch av julen

15-16/12  Harriets Änglar – 3-rätters middag med en touch av  
 julen

27/12 Final Film- och TV-quiz

28/12 Final pubquiz

31/12 Nyårsupé och dans

Vi önskar er varmt  
välkomna att fira ut det  
gamla och in det nya  
året med oss. 

Sittning 20.00  
– kvällen ut.


