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SUUPISTED

SÖESTEIK 15 €
Otse sütel küpsetatud lihaveise marmorsteik

CHILI POPPER	 7	€
Punane tšilli, kitsejuust, toorsuitsupeekon, beebiporgand, kale

VEISEKEEL	 7	€
Kuivatatud kirsstomat

VEGE-CHIPS (VG)	 7	€
Guacamole

SPARGEL (V)	 7	€

OLIIVID (VG)	 6	€

VINNUTATUD	LIHA,	JUUST,	OLIIVID	 17	€

(V) vegetaarne    (VG) vegan 

Allergeenide, laktoosi ja gluteeni sisalduse kohta küsi teenindajalt. 

EELROAD

HÄRJA-TARTAR 15 €
Veisesisefilee, kurk, kirsstomat, sibul, koriander, tšillipipar

PARDISÜDA	 9	€
Pak choi, porgand, teriyaki, tšillipipar

KAMMKARP	 9	€
Lillkapsapüree, Pernod’ kaste, tilliõli, aedvilja-julienne 

POKE	 14	€
Tuunikala, avokaado, salatisibul, seesamiseemned, laim

LÕHE-CEVICHE	 9	€
Laim, apelsin, seller, sibul, tšilli, küüslauk, koriander

TOMATI-CEVICHE (VG)	 7	€
Tomat, punane sibul, koriander, yuzu, must pipar 

SPINAT (V)	 9	€
Parmesan, oliivõli, laim, tšilli, filo

EELROOG	HÄRG	 46	€
Söesteik, chili popper, poke, härja-tartar, oliivid



PEAROAD 

MARMORSTEIK (250	g*) 29 €
Lihaveise laagerdatud ribeye, kobar-kirsstomat, Türgi uba, lihakaste

LIHAVEISE SISEFILEE (250	g*)   29 €
Lillkapsapüree, beebiporgand, sibulamoos, lihakaste

FLANK-STEIK	(200	g*) 17	€
Süteporrulauk, roheline hernes, lihakaste

HAUTATUD GRILL-LAMMAS 19 €
Kartuligratään, aedviljad, koorene kaste   

KRÕBE KAMAR JA PEHME SIGA 14 €
Sealiha, punane kapsas, beebiporgand, bataadikreem, õun

HÄRG BURGER 11 €
Veiseliha, brioche-sai, lihatomat, punane sibul, coleslaw, priske friikartul

PÕLETATUD KITSEJUUST (V) 11 €
Salatimiks, punapeet, granaatõun, maasikad, marjakaste

KAPSAS KAPSAGA (V) 11 €
Grillitud Savoy kapsas, ingverikapsas, juustukaste, parmesan, 
pistaatsiapähkel, granaatõun

HÄRG FEST 86 €
Söesteik, hautatud grill-lammas, flank-steik, krõbe kamar ja pehme siga, 
pardifilee, sütepüree, kreemine spinat, supertoit, tabulla, hapukurk

Telli juurde lisand!

Telli juurde lisand!

*Kaal enne küpsetamist.

(V) vegetaarne    (VG) vegan 

Allergeenide, laktoosi ja gluteeni sisalduse kohta küsi teenindajalt. 

PEAROAD 

Linnuliha ja kala 

PARDI RINNAFILEE 15 €
Pardifilee, bataadikreem, punapeet

TŠIILI MERIAHVEN 33 €
Suvikõrvitsarisoto, kuivatatud kirsstomat, miso, tšilli

PLANGULÕHE 19 €
Spargel, tsitrusekaste

MEREANNI-PAELLA	 21 €
Huntahven, kalmaarikombits, kalmaarirõngas, hiidkrevett, karbid, 
chorizo, riis, laim, safran, tšilli

(V) vegetaarne    (VG) vegan 

Allergeenide, laktoosi ja gluteeni sisalduse kohta küsi teenindajalt. 

Kastmed 

LIHAKASTE 2 €

TSITRUSE (V) 2 €

ROUILLE (V) 2	€

GUACAMOLE  (VG) 2 €

BOUILLABAISSE 9 €
Tiigerkrevett, sinimerekarp, kaheksajalg, huntahven, aedvili, rouille, apelsin

MAAPIRNISUPP (V) 5 €
Valge vein, rõõsk koor, koorevõi, tilliõli

SUPID



LISANDID MAGUSTOIDUD

Soojad lisandid

SÜTEKARTUL (V) 4 €
Hapukoor, must helvessool

SÜTEPÜREE (V) 4 €
Kartulipüree, mozzarella 

PRISKE FRII (V) 5 €
Suur friikartul, parmesan, rouille-kaste

VOKITUD AEDVILI (VG) 5 €
Aedvili, toortatar

SUVIKÕRVITSARISOTO (V) 5 €

KAPSA-INGVERISALAT (VG) 5 €

KREEMINE SPINAT (V) 5 €
Rõõsk koor, küüslauk

Külmad lisandid 

SUPERTOIT (VG) 6 €
Avokaado, beebispinat, idud, punane sibul, füüsal, kirsstomat, goji-mari

TABULLA (VG) 5 €
Tomatimari, granaatõun, bulgurnisu, till, petersell, roheline sibul, 
münt, sidrun, oliivõli

SPINAT (V) 4 €
Parmesan, oliivõli, laim, tšilli, filo

COLESLAW (V) 3	€
Punane kapsas, nuikapsas, porgand

HAPUKURK (VG) 3 €

(V) vegetaarne   (VG) vegan 

Allergeenide, laktoosi ja gluteeni sisalduse kohta küsi teenindajalt. 

(V) vegetaarne   (VG) vegan 

Allergeenide, laktoosi ja gluteeni sisalduse kohta küsi teenindajalt.

ŠOKOLAADIKOOK (V)  8 €

SORBETT-KOOK (V)    8 €
Tume šokolaad, maasikas, pistaatsiapähkel, sidrun

CRÈME BRÛLÉE (V)  7 €
Kohvibrülee ja vaniljebrülee

TRÜHVLIVALIK HÄRG (V)  11 €

APEROL SORBETT (VG)  5 €

SORBETT (VG)  3 €

AFFOGATO (V)  5 €
Härg käsitööjäätis, espresso

JÄÄTISEKOKTEIL  (V)   35	cl 4 €
Vaniljeplombiir, ploomimahl

JÄÄTISEKOKTEIL BRÄNDIGA (V)	 35	cl 8 €



(V) vegetaarne    (VG) vegan 

Allergeenide, laktoosi ja gluteeni sisalduse kohta küsi teenindajalt.

VÄRSKED MAHLAD JA SMUUTID JOOGID

Karastusjoogid

HÄRG VESI mulliga/mullita 50 cl 1 €

MINERAALVESI RÖMERQUELLE mulliga/mullita 33 cl 3 €

MINERAALVESI LURISIA mulliga/mullita 33 cl 4 €

MINERAALVESI VÄRSKA ORIGINAAL 33 cl 2.50 €

HÄRG KÄSITÖÖLIMONAAD 45 cl 3 €
(mustsõstra-vaarika, rabarberi-õuna)

A.LE	COQ LIMONAAD TRADITSIOONILINE 33 cl 2.50 €

FENTIMANS LEMONADE (Rose/Victorian)  27,5 cl	 5	€

AURA MAHL 30 cl 2 €
(apelsin, segu, tomat, ploom, jõhvikas, viinamari, õun)

COCA-COLA, COCA-COLA ZERO, FANTA 25 cl 3 €

KALI IMPERIAL 40 cl 3 € 

TOONIK 20 cl 3 €
(Fever Tree Light Indian, Swiss Mountain Spring Classic,
Fentimans Conoisseurs, Franklin & Sons Indian, Swiss 
Mountain Spring Soda Water, Swiss Mountain Spring  
Ginger Ale, Swiss Mountain Spring Bitter Lemon, 
Swiss Mountain Spring Rosemary, Fentimans Botanical, 
Fever Tree Aromatic, Fever Tree Elderflower)

Kuumad joogid

KOHV, ESPRESSO  2 €

CAPPUCCINO, LATTE 3 €

KAKAO 3 €

IIRI KOHV 8 €

TAIMETEE, TASS/KANN 2 €/4 €

PUUVILJATEE (tulipunane mari, malbe ladvaõun), KANN 4 €

TAIMETEE “GIN & TONIC” (alkoholivaba), KANN     5 €

Aeglaselt pressitud värsked mahlad viljalihaga  25 cl 

APELSIN  (VG)  5 €

APELSIN, PORGAND (VG)  5 €

GREIP  (VG)  5 €

PEET, ÕUN, INGVER (VG)  5 €

Tervislikud smuutid 
(ei ole lisatud suhkrut, vett või muid lisaaineid)  35 cl

ROHELINE (VG)  6 €
Kurk, beebispinat, avokaado, ananass, banaan, grenadill, ingver, toorkakao

KOLLANE (VG)  6 €
Melon, ananass, banaan, sidrun



Casual fine dining restoranis HÄRG

Restoranide HÄRG ja PULL loojateks ja omanikeks on tuntud grillmeistrid Enn 

Tobreluts, Hanno Kuul ja Andres Tuule, kes asutasid restorani PULL 2016. a ja 

restorani HÄRG 2018. a.

Enn on rahvusvaheliselt tunnustatud BBQ- ja grillikoolitaja ning catering-teenuse 

pakkuja, samuti pikaajaline konsultant lihatööstustele. Enn on ka Grillfesti pea-

kohtunik ning paljude grillimisseadmete ja -toodete edasimüüja. Tema töö liha ja 

grilli osas algas 1996. a, kui ta oli 20-aastane ja 2016. a anti talle üle ka väärikas 

elutööpreemia “Panus Eesti grillikultuuri arendamiseks”. Hanno ja Andres on 

olnud mitmeid aastaid tegevad cateringi- ja restoraniäris, mõlemal on suured 

kogemused nii toitude valmistamisel kui serveerimisel. Kolm meest koos moo-

dustavad professionaalse tiimi, kes panustavad restoranidesse oma parimad 

teadmised, oskused ja talendi.

Restoranide PULL ja HÄRG eesmärgiks on pakkuda parima kvaliteediga steike, 

madalal kuumusel küpsetatud liha, hõrgutavaid grillroogasid ja sinna juurde ter-

vislikke salateid, värskelt pressitud mahlasid ja smuutisid. Loomulikult on tähtsal 

kohal parimad veinid ja ka muud joogid, restorani HÄRG veinikaart on sealjuu-

res eriti lai. Enamus veine on saadaval nii pudeli kui klaasi kaupa, paljud neist 

Coravin-meetodil. PULL ja HÄRG kasutavad toitude valmistamisel ainult väga 

kvaliteetset toorainet maailma parimatest farmidest. Suur rõhk on ehtsal tulel – 

paljud road grillitakse otse süte kohal ja mõni ka süte sees. Meie restoranide üks 

firmaroogadest on Enn Tobrelutsu kuulus süte sees küpsetatud steik (dirty steak). 

Lisaks suurepärasele köögile ja parimale toidule loovad restoranis suurepärase 

meeleolu ka õdus miljöö, hea muusika ja tõeliselt stiilne kaasaegne interjöör 

ajaloolises hoones. Sisearhitektuurse projekti autor on Ace of Space’i  sisearhitekt 

Ines Haak ja disainer Aap Piho. Seintel olevad kunstiteosed on andeka noorkunst-

niku Silver Koppeli poolt maalitud. Graafilise stiili on loonud Eastwood Advertising.

Enn Tobreluts oma tiimiga on luksuslikke grilli- ja BBQ-cateringe, -koolitusi ja 

-showsid läbi viinud juba alates 2006. aastast. Cateringe on võimalik tellida ka 

meie restoranides kohapeal, seda nii restoranide poolt kui ka BBQ Entertainment 

tiimi poolt. Samuti saab nii restoranis PULL kui HÄRG korraldada firmapidusid, 

koosolekuid jms olemisi. Restoranis HÄRG on lisaks suvel avatud 50 kohaga 

suveterrass, sisehoov mahutab ka suuremaid seltskondi, seal saab korraldada esi-

nemisi ja kontserte - ruumi on kuni 500 inimesele (eritellimusena). 

Maakri kvartali ajalugu

Tootmishoonete kogum Maakri tänaval paikneb Tallinna endises Tartu mnt eeslinnas. 

Läbi selle ala jooksis Härjapea jõgi oma mitme väiksema haruga. Härjapea jõgi 

oli algselt veerikas ning selle veejõul töötasid mitmed veskid. 1870. aastatel läks 

kinnistu nr 946 (Maakri, Tornimäe ja Väike-Pääsukese tänavate vahel) ostu teel W. 

Grünwaldile, kes rajas moodsa nahaparkimise töökoja, mis alustas tegevust 1877. a. 

Juba 1878. a rajati Maakri tn 21 uus tehasehoone arhitekt Erwin Bernhardi projekti 

alusel ning töökoda nimetati Theodor Grünwaldi nahavabrikuks. Maakri tn ääres 

asusid neli puidust elamut ja abihoonet, tehasehooned jäid Tornimäe tn äärde ja 

kinnistu keskele ning Väike-Pääsukese tn poole avanes aed. 1881. a ehitati arhitekt 

Ch. A. Gableri projekti järgi Tornimäe tn äärsele tööstushoonele kinnistu keskele 

jääv kahekorruseline tiibehitis. Insener A. Mickwitzi 1883. a projektiga ehitati ümber 

Maakri 21 tänava äärsed kahekorruseline puitelamu ja ühekorruseline abihoone. 

Suured muutused Grünwaldi nahavabrikus toimusid 19. saj lõpus ja 20. saj alguses. 

20. saj alguses tegutses Maakri tn ka Jaani koguduse kool, mis oli esimene eesti 

õppekeelega algkool Põhja-Eestis. Algne madal puithoonestus asendati 20. saj 

esimesel kümnendil Maakri tn ääres uhkete kolmekorruseliste kivimajadega 

ning see tänavalõik omandas historitsistliku ilme. Hooned projekteeris Jacques 

Rosenbaum. 1921. a moodustati Nahatööstuse Aktsiaselt “Union”, kelle omandusse 

läks ka endine Grünwaldi nahavabrik, mille juurde rajati jalanõudevabrik. Pärast II 

maailmasõda jätkas vaadeldava kinnistu hoonetes tegevust Naha- ja Jalatsitööstuse 

Kombinaat “Kommunaar”, 1977. a anti hooned üle nahakombinaadile “Linda”. 2016. 

a ehitati endisele Grünwaldi naha- ja jalatsivabriku hoonele peale kardinaalselt 

suurem hoonemaht.

2018. aastal valminud uus ärihoonete kompleks Maakri Kvartal on unikaalne – siin 

asub kümnendi esimene uus üle 100 meetri kõrgune moodne kõrghoone Tallinnas, 

mis on harmooniliselt sulandunud väärtuslike ajalooliste hoonete keskkonda. 

Kokku on Maakri kvartalis 7 ärihoonet: 30-korruseline kõrghoone, 10-korruseline 

uus hoone, 4-korruseline uus hoone ja 4 eelmise sajandi algusest pärinevat 3-4 

korruselist arhitektuurimälestist. Keskse asukohaga Tallinna südames pakub Maakri 

Kvartal suurepärased vaateid Tallinnale ja merele. Kvartalis asuvad suures osas 

büroopinnad, aga ka  kauplused ja teenindusettevõtted 3 saaliga konverentsikeskus 

ja hubane kõiki hooneid ühendav sisehoov puhkamiseks ja üritusteks. 

Maakri Kvartali Tornimäe poolses tiivas asub ka restoran HÄRG, mille sisehoovi 

terrass on mõnusaks oaasiks keset südalinna.



TELLI CATERING VÕI KOOLITUS 

Telli endale luksuslik catering aiapeole, suvepäevadele või koguni pulma! 

Garanteerime vaieldamatult parimad maitseelamused, tipptasemel teeninduse ja 

terviklahendused koos inventari ja kõige muu vajalikuga. 

Huvi korral kirjuta 

info@ncatering.ee • info@bbqentertainment.com

www.ncatering.ee • www.bbqentertainment.com

Külasta ka meie 

RESTORANI PULL
Rotermanni 2, Tallinn
(sissepääs Ahtri tänavalt)

Broneeringud: +372 5382 5000, bookings@pull.ee

www.pull.ee

Restoran Härg / Maakri 21, Tallinn
Pull Restoranid OÜ / Rotermanni 2, Tallinn


