
MENU

MENU

= VEGAN

CLASSIC STEAK
Grillad ryggbiff med tomat & löksallad, bèarnasie sås 

och pommes frites. 269:-

NACHOS
Frasiga nachos med pepprig crème fraiche, guacamole och het 
pico de gallo. 65:-

GARLIC & CHEESEBREAD
Frasigt bröd gratinerat med vitlökssmör och ost. 25:-

FOR KIDS!
KID'S FISH & CHIPS

Sprödfriterad torskrygg med tartarsås, nyskuren gurka, 
citron och pommes frites. 69:-

KID'S CHEESEBURGER
Hamburgare med isbergssallad, O´Learys hamburger- 

dressing och cheddarost, serverad i rostad potato bun och 
med pommes frites. 69:-

KID'S CHICKEN NUGGETS
Friterade chicken nuggets med sallad och majonnäs, 

serveras med pommes frites. 69:-

HOT BUFFALO
CHICKEN WINGS
10 PCS
Spicy kycklingvingar glaserade med 
O'Learys Buffalo sauce, serverade 
med krispig selleri, blue cheese 
dressing och friterad persilja. 149:-

O'LEARYS CAESAR
SALAD
Romansallad, timjan- och vitlöksgrillat 
kycklingbröst, krutonger,
friterad grönkål, caesardressing och 
parmesanost. 169:-

O'LEARYS
CLASSIC FISH &
CHIPS
Sprödfriterad torskrygg med 
tartarsås, grillad citron, friterad 
persilja och pommes frites. 169:-

BOURBON
BARBECUE RIBS
Baby back ribs glaserade med 
bourbon bbq glaze, picklad röd 
jalapeño, salladslök och koriander, 
serveras med coleslaw och 
pommes frites. 199:-

O U R  G R E A T  B U R G E R S

JALAPEÑO BACON BURGER
Färsk hamburgare, bacon, picklad röd jalapeño, stekt lök, 

krispig sallad, chilimajonnäs och lagrad cheddar, serverad i 
rostat potato bun med coleslaw och pommes frites . 169:-

CHEDDAR CHEESEBURGER
Färsk hamburgare, dill och vitlökspicklad gurka, stekt lök, lagrad 

cheddar och O’Learys hamburger dressing, serverad i rostat 
potato bun med coleslaw och pommes frites.  159:-

BEYOND CHEESEBURGER
Beyond vegan burger med vegansk majonnäs, picklad rödlök, 
vegansk ost och jalapeños. Serverad i rostat burgarbröd samt 

med pommes frites och pickled slaw. 179:-

top up your burger
EXTRA CHEESE 10:- | EXTRA BACON 20:- | DIP SAUCE 20:- 

DOUBLE UP YOUR BURGER! 45:- | MOZZARELLA STICK 10:- | ONION RING 10:-

CHOCOLATE  BROWNIE
Krämig chokladbrownie med kolasås, kakaopärlor,
saltrostade pekannötter och mjölkchokladglass. 79:-

ICE CREAM SUNDAE
Tre kulor glass med chokladsås, topping och vispad grädde. 59:-




