Lycklig den som av bordets håvor får njuta,
lycklig den som även andra få bjuda.
På Harald mötes dessa lyckliga på fest,
där stämning helt unik är som gäst.
Smaklig måltid!

Enligt historieböckerna:
Harald Blåtand var kung av Danmark åren 958–986 och kung av Norge åren 976–986.
Han var son till Gorm den gamle och efterträdde sin far på tronen. Harald slutförde Danmarks
bildande till en enhetsstat, en process som hans far hade påbörjat. Smeknamnet ”Blåtand” kan
ha kommit från Haralds dåliga, mörka tänder. Harald konverterade till kristendomen år 965 och
gjorde kristendomen till Danmarks officiella religion. Han omvandladeJelling-runstenarna till
kristna monument för att hedra sina föräldrar Gorm och Thyre. Den runsten som Harald
reste har följande inskription: ”Kung Harald beordrade att denna sten skulle resas till minne
av hans far Gorm och hans mor Thyre. Harald, som erövrade hela Danmark och Norge och
gjorde danskarna kristna.” Stenen föreställer Kristus bland flätade och knutna band och var
avsedd att skilja Kristus från de primitiva gudarna och den magiska världen i norr.

HARALDS
KUNGLIGA FÄRDER
HARALD BLÅTANDS FÄRDER���������������������������������������� 44,90 €
Inbyggarens laxpaj
Rispajen är toppad med rödbetsgraverad lax, mormors fänkålsgurka och
groddar, tillsammans med senapshummus och flodkräftor.

Kyckling från Birka gård
Stekt kycklingbröst och stekt Kolattu-getostcheddar, Vikingarnas sköldpotatis,
björnbärssås, ugnsrostade rotfrukter och rabarbersylt.

Valhalla chokladkaka

(innehåller glutenfri havre)
Valhalla-nougatglaserad chokladkaka och jordgubbs- och rabarbersorbet
dekorerade med valnöts-havregranola och säsongsbetonade bär.

GORM DEN GAMLES FÄRDER���������������������������������������� 50,80 €
Svampsoppa ur Emblas gryta
Krämig och len svampsoppa med säsongens svampar, rostat skärgårdslimpa och
kärnat smör

Andvars lax
Stekt havslax, flodkräfta och tångkaviar, potatissmör, säsongens grönsaker
friterade i örtolja och skyräggsås .

Härskarnas plättar
Glutenfritt +2 €
Stekta plättar och kärnmjölksmousse med rönnbärglass, säsongsbetonade bär och
jordgubbssylt.

Enligt historieböckerna:
På vikingatiden åt man mat med kniv och sked. Det fanns inga gafflar, eftersom de
uppfanns först senare. Dryckerna serverades i träkoppar. De rika drack ur silverkoppar eller
till och med ur dricksglas. Maten serverades på stora fat. Dryckeskopparna, som användes
främst vid festliga tillfällen, hade inga fötter, så drycken måste drickas på en gång.

Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.

ERIK DEN RÖDHÅRIGAS FÄRDER���������������������������������� 35,70 €
Völans grönsallad
Färsk sallad och skogsbärsvinägrett, groddar, inlagda tomater, mormors fänkåls
gurka, rädisor, belugalinser, salsa med honungsmelon och rödbetstunnbröd.

Tjärbrännarens ärttempebiff
bbq-tjärmarinerad ärttempebiff och rostad hjärtsallad, gryta med svart quinoa,
havre- och sojabönor , rökig mandelsås, hummus med senap och rödbetstunnbröd.

Sockersöt rispaj
Sockerdragerad rispaj, kanelbullemousse med jordgubbssylt och
säsongsbetonade bär.

BJÖRN JÄRNSIDAS FÄRDER����������������������������������������� 52,10 €
Servant flickas förrätt
Rödbetsgravad lax, tjärströmming, rivet oxkött, kronhjortssalami, senapshummus,
mormors fänkålsgurka, groddar och rädisor samt rökt älgmousse på skärgårdslimpa.

Kaskustens rövarstek
Lammstek, potatissmör, skysås, ugnsrostade rotfrukter, saltgurka och
tjärade lingon.

Haralds tjära

(innehåller glutenfri havre)
Haralds tjärglass, lönnsirap, valnötshavregranola och säsongsbetonade bär.

Enligt historieböckerna:
Holmgang, eller ”gå till ön”, var en vikingaduell. Det var ett av samhället
erkänt sätt att lösa tvister. Parterna turades om att slå varandra med sina vapen,
ofta först den utmanade, och sedan var det utmanarens tur.
Det fanns också en regel om att endast tre sköldar fick användas.

Menyhelheter

Enligt historieböckerna:
Erik den Röde var den viking som enligt legenden grundade den första skandinaviska
bosättningen på Grönland. Han föddes i Norge, men tvingades fly med sin far på grund av att
han anklagades för dråp och de flyttade till Island. På Island förklarades Erik fredlös och han
bestämde sig för att söka efter land som beskrivits av en man vid namn Gunnbjørn.
Enligt sagorna tillbringade Erik tre år med att vandra längs kusten av det land han fann väster
om Island och när han återvände gav han det namnet Grönland, det gröna landet. Vikingarna
bosatte sig på Grönland runt år 1000, då ön hade ett mildare klimat än idag. Skandinaverna hade
två huvudsakliga kolonier på Grönland: den västra kolonin, som ligger nära nuvarande Nuuk, och
den östra kolonin, som grundades av Erik den Röde, längre söderut, nära nuvarande Qaqortoq.
Grönländarna förde med sig järn och virke till ön, liksom pälsar, rep, valrosständer och högafflar.

KUNGENS FESTLIGHETER
Tillreds för minst två

KUNGENS FESTLIGHETER............................................ 70,20 €/
person
PRIS FÖR TVÅ�����������������������������������������������������������������

Asarnas förrättssköld
Till festen får du bland annat fläskkött, salami, kycklinghjärta, tjärströmming,
marinerad flodkräfta och rödbetsgravad lax. Dessutom färsk sallad och
skogsbärsvinägrett, groddar, inlagda tomater, mormors fänkålsgurka, rädisor,
belugalinser och salsa med honungsmelon samt stekt Saloniemi-ost av getmjölk.
Rödbetsrieska/Rödbetstunnbröd och skärgårdslimpa med rabarbersylt, rökt
älgmousse och kross av torkat kött, skyräggsås och tångkaviar.

Baldurs sköld
Lammstek, entrecote från kronhjort , grillat kycklingbröst och kryddiga
fläskkotletter av rapsgris , tillsammans med krämig ostpotatis, Vikingarnas
sköldpotatis och ugnsrostade rotfrukter, vismännens vinsås, skysås och
rabarbersylt samlas ihop till skölden.

Vanernas efterrättssköld
För den sötsugna har man samlat det bästa från värdshuset:
Valhalla-nougatglaserad chokladkaka täckt och valnöts-havregranola stekta
plättar, sockerdragerad rispaj, havtornskonfekt, tjärglass, sorbet med jordgubbar
och rabarber samt rönnbärglass, kärnmjölksmousse, jordgubbssylt och
kanelbullemousse.

140,40 €

Haralds historia:
Den första Viking Restaurant Harald öppnades i Tammerfors den 20.09.1997.
Den ursprungliga idén om en ölrestaurang i tjeckisk stil ändrades snabbt när man strax före
renoveringen upptäckte att en restaurang i samma stil skulle öppna på andra sidan vägen på
Tavastehusgatan. En ny idé måste hittas, och den kom från det norska Vikingamuseet.
Under åren har restaurangen utvecklats och vuxit. I dag finns Haralds vikingabyar i
Tammerfors, Åbo, Kuopio, Jyväskylä, Lahtis, Uleåborg, Helsingfors och Esbo.

FÖRRÄTTER
1.	

VÖLAS GRÖNSALLAD

����������������������������������������� 6,90 €

2.	 SLOTTSBERGETS OSTSALLAD
9,90 €
HUVUDRÄTT�������������������������������������������������������������� 19,60 €
FÖRRÄTT������������������������������������������������������������������

Stekt Saloniemi-getost och pepparrotshummus, färsk sallad och skogsbärsvinägrett, groddar, inlagd tomat, mormors fänkålsgurka, rädisor, belugalinser,
salsa med honungsmelon och rödbetstunnbröd.

3.	 SKALDIS BÄTTRE LAXSALLAD
10,80 €
HUVUDRÄTT�������������������������������������������������������������� 17,90 €
FÖRRÄTT������������������������������������������������������������������

Rödbetsgravad lax, flodkräfta och tångkaviar. Dessutom marinerad
hjärtsallad, groddar, skyräggsås och rödbetstunnbröd.

4.	 HOVETS BÄTTRE KYCKLINGSALLAD
11,60 €
HUVUDRÄTT�������������������������������������������������������������� 18,40 €
FÖRRÄTT������������������������������������������������������������������

Friterad kyckling, stekt Saloniemi-getost och pepparrotshummus, marinerad
hjärtsallad, inlagda tomater, rädisor och rödbetstunnbröd garnerad med
en skogsbärsvinägrett.

5.	 SVAMPSOPPA UR EMBLAS GRYTA
11,30 €
HUVUDRÄTT�������������������������������������������������������������� 16,20 €
FÖRRÄTT������������������������������������������������������������������

Krämig och len svampsoppa med säsongens svampar, rostat skärgårdsbröd och
kärnat smör.

Förrätter

Färsk sallad och skogsbärsvinägrett, groddar, inlagda tomater,
mormors fänkålsgurka, rädisor, belugalinser, salsa med honungsmelon och
rödbetstunnbröd.

6.	 INBYGGARENS LAXPAJ

��������������������������������������� 10,90 €

Rispajen är toppad med rödbetsgravad lax, mormors fänkålsgurka och
groddar, tillsammans med senapshummus och flodkräftor.

7.	

SERVANT FLICKAS FÖRRÄTT

������������������������������ 14,60 €

Rödbetsgravad lax, tjärströmming, rivet fläskkött, kronhjortssalami,
senapshummus, mormors fänkålsgurka, groddar och rädisor samt rökt
älgmousse på skärgårdsbröd

8.	 ASARNAS FÖRRÄTTSSKÖLD
Tillreds för minst två

�������������������������������� 17,30 €/
person

PRIS FÖR TVÅ�������������������������������������������������������������������
Till festen kan du beställa rivet nötkött, kronhjortssalami, kycklinghjärta,
tjärströmming, marinerad flodkräfta och rödbetsgravad lax.
Dessutom färsk sallad och skogsbärsvinägrett, groddar, inlagda tomater,
mormors fänkålsgurka, rädisor, belugalinser och salsa med honungsmelon samt
stekt Saloniemi-ost av getmjölk. Rödbetstunnbröd och skärgårdsbröd med
rabarbersylt, rökt älgmousse och torkat kött, skyräggsås och tångkaviar.

Saloniemi gård
En del av det ursprungliga Finland. Alla produkter från Saloniemi gård tillverkas av mjölk
från gårdens egna inhemska finska kor och getter. Djuren betar på finländska strandängar och
traditionella biotoper och ger köttet och mjölken sina egna nyanser. Saloniemis husmor berättar:
”Jag skaffade min första get när jag var 19 år gammal eftersom jag inte ville köpa mjölk i affärerna.
Killingen hette Maire och sedan dess har jag aldrig levt en dag utan killingar . Allt började
med några hobbygetter, vars mjölk jag började göra gräddost av i små mängder i hemköket.
År 1998 köpte jag hela getbesättningen från två gårdar som höll på att lägga ner,
och ägaren blev överraskad när det i stället för fem kvigor plötsligt fanns 70 getter
som skulle handmjölkas i ladugården.

34,60 €

Enligt vikingarnas mytologi:
Andvari var en dvärg som kunde förvandlas till lax eller gädda när han bodde under
ett vattenfall. Andvari bodde i forsarna och samlade en stor skattmed hjälp av sin ring,
”Andvaranaut”. Enligt sagan förvandlas guden Loke till människa och fångar Andvari i
ett nät som havsgudinnan Rán har vävt och tvingar dvärgen att lämna över det guld han
samlat in. Andvari vill behålla ringen så att han kan samla ihop sin förmögenhet igen,
men han tvingas också ge upp ringen. Dvärgen förbannar det stulna guldet och
det förbannade guldet kommer att föra olycka med sig till dess framtida ägare.

HUVUDRÄTTER
9.	

TJÄRBRÄNNARENS TEMPEBIFF

���������������������� 26,20 €

BBQ-tjärmarinerad ärttempebiff och rostad hjärtsallad, gryta med svart
quinoa-, havre- och sojabönor, sås med rökta mandlar, senapshummus och
rödbetstunnbröd.

10.	 ANDVARS LAX

����������������������������������������������� 27,30 €

Stekt havslax, flodkräfta och tångkaviar, potatissmör, säsongens grönsaker
stekta i örtolja och skyräggsås.

11.	 KYCKLING FRÅN BIRKA GÅRD

������������������������� 24,60 €

Stekt kycklingbröst och stekt Kolattu-getostcheddar, Vikingarnas sköldpotatis,
björnbärssås, ugnsrostade rotfrukter och rabarbersylt.

��������������������������������������� 28,40 €

Duvbröst, björnbärssås och en gryta med svart quinoa, havre och sojabönor,
aprikos- och lökmarmelad samt ugnsrostade rotfrukter.

13.	 VILHELM LÅNGSVÄRDS FLÄSKKÖTT
200 G����������������������������������������������������������������������� 22,30 €
400 G����������������������������������������������������������������������� 32,70 €
Kryddiga fläskkotletter av rapsgris, grillad fläskfilé, krämig ostpotatis, sås med
rökta mandlar, aprikos- och lökmarmelad samt säsongens grönsaker stekta i
örtolja.

14.	 BARBARERNAS ÄLGBURGARE

������������������������������ 23,90 €

(+2 € glutenfri)
Inne i en rostad potatissemla finns en 180 g älgköttsbiff och en rejäl skiva
kryddig fläskkotlett av rypsgris, Kolattu-getostcheddar, färsk sallad,
Vikingarnas BBQ-tjärasås, saltgurka och husets majonnäs tillsammans
med Vikingarnas sköldpotatis.

Kolattu gård
Kolattus ysteri är ett familjeföretag i Somero som har funnits sedan år 1893.
Kolattu var namnet på den gamla gården, som ägaren Juho också ändrade till sitt efternamn.
Kolattus ysteri tillverkar ostar med professionalism som bygger på djup expertis och
lång erfarenhet, med hjälp av noggrant utvalda, rena och inhemska ingredienser.

Huvudrätter

12.	 MILDREDS SKOGSDUVA

15.	 NORDISKA KRIGARENS TALKOPANNA

������������������ 26,90 €

I pannan finns mör entrecote av kronhjort, stekta, kryddiga fläskkotletter av
rypsgris, viltchorizokorv, gräddostpotatis, steksky, saltgurka och ugnsrostade
rotfrukter.

16.	 OXSTEK A´LA DANIERNA
150 G����������������������������������������������������������������������� 28,90 €
300 G����������������������������������������������������������������������� 37,90 €
Skivat Black Angus-oxkött Petit tendermed torkat kött, Vikingarnas
sköldpotatis, vismännens vinsås, ugnsrostade rotfrukter och senapshummus.

17.	 KASKUSTENS RÖVARSTEK

������������������������������ 28,60 €

Lammstek, potatissmör, steksky, ugnsrostade rotfrukter, saltgurka och
tjärade lingon.

18.	 REN OCH HJORT FRÅN SANKT OLOFS HOV

����� 38,90 €

Mör renfilé och hjortfilé, rökt hjortmousse och torkat nötkött, potatissmör,
krämig svampsås, steksky, tjärade lingon och ugnsrostade rotfrukter.

19.	 BALDURS SKÖLD
Förbereds för minst två

������������������������������������������������ 34,80 €/
person

PRIS FÖR TVÅ�������������������������������������������������������������� 69,60

€

Lammstek, kronhjorts entrecote, grillat kycklingbröst och kryddiga
fläskkotletter av rypsgris, tillsammans med krämig ostpotatis, Vikingarnas
sköldpotatis och ugnsrostade rotfrukter, vismännens vinsås, steksky samt
rabarbersylt samlas ihop till skölden.

20.	 JÄTTEN YMIRS JAKTSVÄRD
FÖR EN����������������������������������������������������������
FÖR TVÅ���������������������������������������������������������
Renfilé, hjortfilé, duvbröst, viltchorizokorv, paprika och zucchini
träs på svärdet. Till detta serveras krämig ostpotatis, Vikingarnas
sköldpotatis och ugnsrostade rotfrukter, svampsås, björnbärssås
samt aprikos- och lökmarmelad.

Enligt historieböckerna:
Olav den helige, som blev kung av Norge, sägs ha gjort en vikingeaxpedition till Östersjön.
Först plundrade han Mälardalen i Sverige. Därefter seglade han till Saaremaa för att
överraska lokalbefolkningen, som först gick med på Olavs krav, men sedan attackerade
Olav och hans män. Expeditionen överlevde slaget och satte segel för att plundra Finlands
kust, som i sagorna kallades Balagaardssida - rånarnas kust. De gick djupare in i landet,
där invånarna hade övergivit sina bostäder och tömt dem på värdesaker. På vägen tillbaka
till sina fartyg hamnade Olav och hans män i ett bakhåll av finländarna och förlorade
flera män. Olav och hans kvarvarande män lyckades dock ta sig tillbaka till sina skepp
när stormen ökade. Trots sitt nederlag beordrade Olav skeppen att segla längs kusten.
Finländarna sägs ha gett upp jakten och fortsatt lika långt över land som
Olav och hans skepp. Olav och hans expedition lyckades dock fly.

43,50 €
86,80 €

Finsk glass
Haralds läckra glassar tillverkas av Suomen jäätelö, ett finländskt glassföretag som
endast använder mjölk från finsk nötkreatur. Mjölk från inhemska kor lämpar sig utmärkt
för tillverkning av glass, eftersom mjölk från finska kor har en naturligt högre halt av fett
och protein. Det är de egenskaper som krävs för att göra den bästa möjliga glassen,
när man verkligen försöker göra den godaste glassen. Inga tillsatser eller konstgjorda
färgämnen används i glassen. Varje ingrediens som används är den bästa i sitt slag.

EFTERRÄTTER
21.	 VANERNAS EFTERRÄTTSSKÖLD
förbereds för minst två personer

������������������������� 18,90 €/
person

PRIS FÖR TVÅ�������������������������������������������������������������� 37,80

€

Glutenfritt +1 €/person
För den sötsugna har man samlat det bästa från värdshuset:
Valhalla-nougatglaserad chokladkaka och valnöts-havregranola,
stekta plättar, sockerdragerad rispaj, havtornskonfekt, tjärglass,
sorbet med jordgubbar och rabarber samt rönnbärglass, kärnmjölksmousse, jordgubbssylt och kanelbullemousse.

22.	 HARALDS TJÄRA

(innehåller glutenfri havre)�������������������������������������������������� 9,60

€

Haralds tjärglass, lönnsirap, valnöts-havregranola och säsongsbetonade bär.

23.	 VALHALLA CHOKLADKAKA
(innehåller glutenfri havre)�������������������������������������������������� 10,20 €
Valhalla-nougatglaserad chokladkaka och jordgubbs-rabarbersorbet
dekorerad med valnöt-havregranola och säsongsbetonade bär.

Efterrätter

24.	 SOCKERSÖT RISPAJ

��������������������������������������� 10,20 €

Sockerdragerad rispaj, kanelbullemousse med jordgubbssylt och
säsongsbetonade bär.

25.	 SILKSKÄGGS EFTERRÄTTSPÄRTA

������������������������� 16,50 €

Glutenfritt +1 €
Allt det goda har vi samlat på pärtan: Valhalla-nougatglaserad chokladkaka,
en stekt plätt, rönnbärglass, kärnmjölksmousse, säsongsbetonade bär och
jordgubbssylt.

26.	 HÄRSKARNAS PLÄTTAR

������������������������������������� 12,90 €

Glutenfritt +2 €
Stekta plättar och kärnmjölksmousse med rönnbärglass, säsongsbetonade
bär och jordgubbssylt.

27.	PLÄTTKALAS

����������������������������������������������������� 20,90 €

(för 2–3 personer)
Glutenfritt +5 €
Stekta plättar med lönnsirap, jordgubbs- och rabarbersorbet,
säsongens bär och jordgubbssylt.

28.	 GLASSGIGANTENS GLASSAR:
1 BOLL��������������������������������������������������������������������� 4,80 €
2 BOLLAR������������������������������������������������������������������ 7,20 €
Välj den som du gillar:
Tjärglass, rönnbärglass, vaniljglass
Mjölkfri chokladglass, jordgubbs- och rabarbersorbet
Tillbehör:
Säsongsbetonade bär, jordgubbssylt, chokladsås, lönnsirap

29.	 LITE SÖTT TILL KAFFET

������������������������������������� 2,30 €

Haralds havtornschokladkägla
Handgjord chokladkonfekt från Mercedes Chocolaterie-chokladfabrik på
Åland

Efterrätter på vikingatiden
Nötter och honung åt man för att tillfredsställa sötsuget, liksom mandel som importerades
från utlandet, fikon, dadlar och äpplen. Man åt också vilda bär som blåbär och jordgubbar.

Största delen av våra rätter kan
göras glutenfria och laktosfria!
Kontakta personalen och berätta
om du har någon matallergi

Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.

Harald berättar:
Det trevligaste ljud som Harald kände till var den stora klockans klang och Helgas rop: ”Nu ska vi äta”.
Helga var mycket noga med att tvätta sig först, och när hon skulle äta var hon tvungen att använda
konstiga redskap. ”Du borde inte ha tagit med dig dessa från Frankernas land som souvenirer”,
muttrade Thor Torsknylle i sina smärtor till Harald när gaffeln träffade honom i ögat.
”Jag vill också ha kvar mina fingrar”, sade Olof den Skranglige till sin vän.

FAMILJEPAKET
Harald har ordnat en utsökt lunch för hela familjen. Familjepakete
innehåller en tvårättersmeny för två vuxna och ett barn (under 12 år).

HUVUDRÄTTER
BALDURS SKÖLD
Lammstek, kronhjorts entrecote, grillat kycklingbröst och kryddiga fläskkotletter av rypsgris,
tillsammans med krämig ostpotatis, Vikingarnas sköldpotatis och ugnsrostade rotfrukter,
vismännen vinsås, steksky och rabarbersylt samlas ihop till skölden.
FÖR DE YNGSTA I FAMILJEN, ENLIGT EGET VAL:
Älg- eller kycklingburgare eller friterad kycklingfilé med pommes frites och ketchup.

DET EFTERFÖLJANDE NÖJET
Stekta plättar med lönnsirap, jordgubbs- och rabarbersorbet,
säsongens bär och jordgubbssylt.
Kaffe eller te

98,90 € (Två vuxna och ett barn)
Extra barn 12 € | Extra vuxen 43 €

Familjepaket

Att engagera sig så hårt att man blir bottenlös.
Krama så hårt att man blir oändlig.
Älska så vansinnigt att ingenting längre är meningslöst.
– Tommy Tabermann

HARALDS OCH HELGAS
KÄRLEKSPAKET
MIDDAG MED LEVANDE LJUS
Menyn innehåller en alkoholfri kärleksdrink,
isvatten som måltidsdryck och
kaffe eller te till efterrätten.

ASARNAS FÖRRÄTTSSKÖLD
Till skölden har man valt ut rivet fläskkött, kronhjortssalami, kycklinghjärta, tjärströmming,
marinerad flodkräfta och rödbetsgravad lax. Därtill färsk sallad och skogsbärsvinägrett, groddar
inlagda tomater, mormors fänkålsgurka, rädisor, belugalinser och salsa med honungsmelon samt stekt
Saloniemi-ost av getmjölk. rödbetstunnbröd och skärgårdsbröd med rabarbersylt,
rökt älgmousse och torkat kött, skyräggsås och tångkaviar.

HUVUDRÄTT ENLIGT EGET VAL
OXSTEK A´LA DANIERNA
Skivat Black Angus-oxkött Petit tender med torkat kött , Vikingarnas sköldpotatis,
vismännens vinsås, ugnsrostade rotfrukter och senapshummus
ELLER
ANDVARS LAX
Stekt havslax, flodkräfta och tångkaviar, potatissmör,
säsongens grönsaker friterade i örtolja och skyräggsås.

EFTERRÄTT
SILKSKÄGGS EFTERRÄTTSPÄRTA
Vi tog fram allt det goda: Valhalla-nougatglaserad chokladkaka, en stekta plättar,
rönnbärglass , kärnmjölksmousse, säsongsbetonade bär och jordgubbssylt.

120 €

