
HANDCRAFTED BURGERS
Our burgers are made from premium, fresh, never frozen 100% pure beef patties. All served with delicious and crispy fries. 

A true reflection of our commitment to quality! 

Our burgers are made fresh to order. Please allow 12 to 15 minutes cook time.
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APPETIZERS

SALADS
GREEK SALAD
Freshly diced tomatoes, black olives, hand cut feta cheese, 
crunchy bell peppers 

With grilled chicken - Add AED 12
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CHICKEN WINGS
Tossed in fiery Frank's RedHot® sauce, home made chunky blue 
cheese dressing, crisp celery sticks
- half-dozen
- one dozen 

CRISPY FRIED CHICKEN SKIN
With light soya marinade, chili vinegar dip

ORIGINAL HARRY’S BURGER
Juicy 4 oz burger patty, red onion, aged cheddar cheese, freshly 
cut lettuce, tomato, fries and our chef’s secret sauce
- Do a double

BACON CHEDDAR BURGER
4 oz burger patty, crispy beef bacon, aged cheddar, 
freshly cut lettuce, tomato and our chef’s secret sauce

SPICY ONION RINGS BURGER
A flavourful fiery 4 oz grilled burger patty, aged cheddar cheese 
and extremely crispy fried onion crisps

MUSHROOM SWISS CHEESE BURGER
Hand made fine ground beef burger patty, slow melted Swiss 
cheese and grill seared mushrooms, slice of fresh tomato and 
freshly cut lettuce 

THE MACHO MAN BURGER
Juicy 6 oz burger patty, mushrooms, cheese, bacon, tomato and 
freshly cut lettuce  

THE CLASSIC BURGER
4 oz burger patty, creamy mustard, banana peppers, fresh 
tomato slice and freshly cut lettuce 

CRISPY CHICKEN SANDWICH
Melted Swiss cheese and mushroom stu�ng in a chicken pocket, 
tomato, freshly cut lettuce and our chef’s secret sauce 
Chef’s tip: Have it grilled for a lower calorie option 

FIERY VEGGIE BURGER
Swiss cheese and portobello mushroom burger with slow fried 
crispy red onions, fresh tomato, freshly cut lettuce and our 
chef’s secret sauce 
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FAVORITES
GRILLED 7 OZ RIB EYE STEAK
Served with mushroom sauce and fries 

DESSERTS
PARADISE PLEASURE
A true taste of paradise, warm chocolate cake, vanilla bean ice 
cream, Jim Beam® caramel sauce - Contains alcohol

VANILLA OR OREO MILKSHAKE
Oreo cookies blended with vanilla ice cream
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All Prices are in AED Dirham and inclusive of 10% service charge, 5% VAT and 10% municipality fees.
Please notify the waiter if you have any food allergies.           

Signature dish

SHRIMP TACOS
With chunks of avocado, Iceberg lettuce and sour cream

RUSTIC PORCINI MUSHROOM FLATBREAD
With shavings of roca and Parmesan cheese - Vegetarian

MUMBO COMBO!
4 wings, quesadilla, crumb fried mushrooms, chunky blue cheese 
dressing, home made guacamole and fresh tomato basil salsa  
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HARRY’S FRIED CHICKEN 
Our original recipe with secret home made herb rub sauce 
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CAESAR SALAD
With crispy herb croutons and fresh Parmesan shavings

It tastes better with grilled balsamic chicken - Add AED 12
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BLUEBERRY CHEESE CAKE
Made using premium mascarpone cheese set on a biscuit base
with blueberry glaze
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facebook.com/HarrysBarCPDeira instagram.com/harrysdubai

www.crowneplaza.com/deira

BURGERS, BEER AND FUN

ADD CHEESE AND BACON ON YOUR FRIES - AED 8



برغر، بيرة ومرح

أجنحة الدجاج
 مقلية في صلصة "فرانك REDHOT®" و مطبوخة مع الجبن ا�زرق و أعواد 

الكرفس المقرمش
- ٦ قطع

- ١٢ قطعة

جلد الدجاج المقلي و المقرمش
مع  فول الصويا الخفيف, الفلفل الحار و الخل

المقبالت

٣٨
٥٨

٣٢

سندويشات التاكو  بالجمبري
مع قطع من ا�فوكادو والقشدة الحامضة

الخبز المسطح بالفطر و الريفي بورتشيني 
مع روكا والبارميزان  - نباتي

وجبة مامبو 
٤ أجنحة دجاج، خبز الكيساديال، الفطر المقلي، الجبن ا�زرق، صلصة 

ا�فوكادو ، صلصة الطماطم الطازجة مع الريحان 

٧٠

٥٤

٨٤

السلطات
سلطة السيزار

مع الخبز المقرمش بنكهة االعشاب وجبنة البرميزان
لطعم ألذ قم بإضافة الدجاج البلسمي المشوي  – ١٢ دراهم إضافية

السلطة اليونانية
قطع الطماطم الطازجة والزيتون االسود و جبنة الفيتا

والفلفل المقرمش 
لطعم  ألذ قم بإضافة الدجاج المشوي – ١٢ دراهم إضافية

٣٨ ٣٨

الحلويات
بارادايز بليجور

كعكة الشوكوالته الداكنة مع آيس كريم الفانيال ، صلصة الكراميل 
جيم بيم - تحتوي على الكحول

ميلكشيك الفانيال أو أ�وريو
خليط بسكوت االوريو مع آيس كريم الفانيال

٣٢

٣٢

تشيز كيك التوت البري
يتم تحضيرها بإستخدام جبنة الماسكاربوني المفرودة على طبقة من 

البسكويت ومغطاة بطبقة من التوت البري 

٣٢

جميع ا�سعار بالدرهم ا´ماراتي وتشمل ١٠٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضريبة القيمة المضافة و ١٠٪ رسوم البلدية.
يرجى إبالغ النادل إذا كان لديك أي حساسية على الطعام

الطبق المميز
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  ا�طباق المفضلة
٧ أونصة من شرائح اللحم المخلي والمشوي 

تقدم مع صلصة الفطر والبطاطس المقلية
دجاج هاريز المقلي

وصفتنا ا�صلية مع صلصة ا�عشاب المسحوقة السرية محلية الصنع
٨٠ ١٢٦

 البرغر
البرغر لدينا من اللحم البقري الطازج ١٠٠ % . يقدم مع البطاطس المقلية المقرمشة

وهذا يمثل انعكاس حقيقي اللتزامنا بالجودة!

يقدم طازج© عند الطلب لذلك الوقت الالزم للطهي من ١٢ - ١٥ دقيقة

أوريجينال هاريز برغر
البصل ا�حمر، جبن الشيدر، الخس، الطماطم، البطاطس، صلصة 

الطاهي السرية
- إذا كنت جائع جدا إطلبه مع شريحتين من البرغر

برغر اللحم المقددمع جبنة الشيدر
٤ أونصة من لحم البرغر ، و الحم المقدد ، وجبنة الشيدر المعتقة،

وقطع الخس والطماطم و الصلصة السرية

برغرمع حلقات البصل الحار
 ٤ أونصة من البرغر المشوي اللذيذ، و جبنة الشيدر المعتقة ، و 

حلقات البصل المقلية
والمقرمشة

برغر الفطر والجبنة السويسرية
برغر لحم البقر المفروم المصنوع يدويا، مع الجبن السويسري المذاب 

و الفطر المشوي ، و شرائح الطماطم الطازجة وقطع الخس

ماتشو مان برغر
٦ أونصة من البرغر اللين مع الفطر والجبن، اللحم المقدد، الطماطم ، 

قطع الخس 

زي كالسيك برغر
٤ أونصة من البرغر ، الخردل الدسم، الفلفل ، شريحة من الطماطم 

الطازجة، قطع الخس 

ساندويتش الدجاج المقرمش
دجاج محشي بالجبن السويسري الذائب مع الفطر ، الطماطم ، قطع 

الخس ، الصلصة  السرية
نصيحة الشيف: إستمتع بها مشوية للحصول على  سعرات حرارية أقل 

فييري فيجي برغر النباتي
 برغر الفطر مع بوتوبيللو قطع الجبن السويسري و البصل ا�حمر 

المقرمش المقلي على نار هادئة ، الطماطم الطازجة ، الخس ، الصلصة 
السرية
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أضف الجبن وقطع اللحم المقدد  الى البطاطس - ٨ دراهم


