
Rapeat nachot pippurisen crème 
fraichen, guacamolen ja tulisen  
pico de gallon kera. 7,90 € 

Top up with: Mozzarella-Cheddar 
Cheese 2 €

Tortilla jossa täytteenä timjamilla ja 
valkosipulilla maustettua grillattua  
kananrintaa, jalapeñoa, babypinaattia 
ja mozzarella-cheddarjuustoa.  
Tarjoillaan guacamolen ja pico  
de gallon kera. 12,90 €

Bourbon bbq -kastikkeella glaseeratut 
baby back ribsit viimeisteltynä  
jalapeñoilla, kevätsipulilla ja korian-
terilla. Tarjoillaan coleslaw-salaatin ja     
ranskalaisten perunoiden kanssa. 
21,90 €

O’Learysin Buffalo-kastikkeella 
glaseeratut baby back ribsit viimeis-
teltynä marinoidulla punasipulilla ja 
friteeratulla persiljalla. Tarjoillaan 
coleslaw-salaatin ja ranskalaisten 
perunoiden kanssa. 21,90 €

Kevyesti friteerattua turskaa, tartar-
kastiketta, grillattua sitruunaa, 
friteerattua persiljaa ja ranskalaisia 
perunoita. 15,90 €

Romainesalaattia, timjamilla ja 
valkosipulilla maustettua grillattua 
kananrintaa, krutonkeja, friteerattua 
lehtikaalia, caesar-kastiketta ja  
parmesaanijuustoa. 16,90 €

Extra bacon 2 €

Buffalokastikkeella glaseerattuja 
kanansiipiä, jotka tarjoillaan 

sinihomejuustodipin, sellerin 
ja friteeratun persiljan kanssa.
5 pcs 7,90 € | 10 pcs 12,90 € 

15 pcs 15,90 €

Kermaisessa parmesaani-
valkosipulikastikkeessa käänneltyjä 

kanansiipiä, jotka tarjoillaan tuoreen 
parmesaanin ja sellerin kanssa.
5 pcs 7,90 € | 10 pcs 12,90 €   

15 pcs 15,90 €

Naudanlihapihvi, tilli- ja valkosipulipikkelöityä kurkkua, paistettua sipulia, 
hienonnettua raakaa sipulia, cheddarjuustoa ja O’Learysin hampurilais- 
 kasti ketta, coleslaw-salaatin ja ranskalaisten perunoiden kanssa. 16,90 €

Rapea friteerattu kananfilee, jalapeño-pickled slawia, romainesalaattia, 
suolakurkkua ja chilimajoneesia. Tarjoillaan coleslaw-salaatin ja  

ranskalaisten perunoiden kanssa. 16,90 €

Naudanlihapihvi, pekonia, punaista jalapeñoa, paistettua sipulia, rapeaa 
salaattia, chilimajoneesia ja cheddarjuustoa. Tarjoillaan coleslaw-salaatin 

ja ranskalaisten perunoiden kanssa. 16,90 €

Naudanlihapihvi, rapeaa pekonia, sinihomejuustoa, paistettua sipulia, 
rapeaa salaattia ja sinihomejuustokastiketta. Tarjoillaan coleslaw-salaatin ja 

ranskalaisten perunoiden kanssa. 16,90 €

Kermainen suklaabrownie kinuski-
kastikkeen, suklaarouheen, suola-
paahdettujen pekaanipähkinöiden ja 
suklaajäätelön kera. 8,90 €

Kolme jäätelöpalloa, suklaakastiketta 
ja kermavaahtoa. 8,90 €

EXTRA CHEESE 1 € | EXTRA BACON 2 € | DOUBLE UP YOUR BURGER! 4,90 € 
DIP SAUCE 2 €| ONION RING 1 €

SWEET POTATO FRIES 3,50 €  
FRIES 3,50 € 

MOZZARELLA STICK 1 €   
SIDE CAESAR SALAD 3,50 €

TRUFFLE & PARMESAN MAYO 2 €   
SAUCE BÉARNAISE 2 €
RED WINE SAUCE 2 €  

AIOLI 2 €  

ONKO SINULLA ALLERGIOITA? KYSY HENKILÖKUNNALTAMME LISÄTIETOJA RUOKALISTAN ALLERGEENEISTA.

YOU CAN REPLACE YOUR BURGER WITH  
VEGAN BURGER OR CRISPY CHICKEN + 1 €


