
SAAT LISÄTIETOJA RUOKA-ANNOSTEN ALLERGEENEISTA JA LIHAN ALKUPERÄMAASTA HENKILÖKUNNALTAMME.

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

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

TACO PULLED BEEF 2 kpl
Pehmeät tacot, joissa täytteenä 
 BBQ- maustettua nyhtönautaa, pico de 
galloa, pikkelöityä punasipulia, feta-
juustoa ja sriracha-majoneesia. 6,90 €

HALLOUMI FRIES
Friteeratut halloumi-tikut maustettuna 
Louisiana-mausteseoksella, hunajalla ja 
ruohosipulilla. 4,90 €

GARLIC BREAD
Valkosipulivoilla ja juustolla  
gratinoitu rapea leipä. 3,20 €+  TOP UP WITH MOZZARELLA- 

CHEDDAR CHEESE 2,00 €

LIGHTLY SALTED FRIES 3,90 € 
SWEET POTATO FRIES 3,90 € 

TOMATO SALAD 3,90 € 
SIDE CAESAR SALAD 3,90 € 

Sides

ONION RINGS 1,00 € / pc 
MOZZARELLA STICKS 1,00 € / pc

Small Bites

STARTERS

MAINS
CLASSIC TENDERLOIN STEAK
Grillattua härän sisäfilettä (200 g), 
punaviini kastiketta, béarnaisekastiketta,
tomaattisipulisalaattia ja ranskalaisia 
perunoita. 32,90 €

BLACKENED SALMON
Paahdettua lohifileetä, bataatti-
muhennosta, katkarapuja, baby-
pinaattia, maissia,  porkkanaa, 
sitruuna- chilivoita ja ruoho sipulia. 
23,90 €

ROASTED GARLIC &  
LEMON CHICKEN
Timjamilla ja valkosipulilla  maustettua  
 grillattua kananrintaa ja mauste-
porkkanoita. Tarjoillaan baby pinaatista, 
persiljasta ja rucolasta sekoitetun 
salaatin, citronette- kastikkeen, aiolin ja 
ranskalaisten perunoiden kera. 17,90 €

O’LEARYS CLASSIC  
FISH & CHIPS
Kevyesti friteerattua turskaa, tartar-
kastiketta, grillattua sitruunaa, 
 fritee rattua persiljaa ja ranskalaisia 
perunoita. 16,90 €

Salads
CLASSIC CAESAR SALAD  
WITH CHICKEN
Romainesalaattia, timjamilla ja 
valko sipulilla maustettua grillattua 
kanan rintaa, krutonkeja,  friteerattua 
lehtikaalia, caesar-kastiketta ja 
parmesaani juustoa. 16,90 €

SHRIMP & AVOCADO SALAD 
Mausteisista katkaravuista, avokadosta, 
rapeasta salaatista ja keitetystä kanan-
munasta sekoitettu salaatti, joka viimeis-
tellään rapealla friteeratulla sipulilla ja 
tarjoillaan aiolin kanssa. 16,90 €



DOUBLE UP YOUR BURGER 3,90 €
PULLED BEEF 3,90 €

EXTRA BACON 2,00 € 
DIP SAUCE 2,00 €

EXTRA CHEESE 1,00 €

JALAPEÑO BACON BURGER
Naudanlihapihvi, pekonia, punaista 
jalapeñoa, paistettua sipulia, rapeaa 
salaattia, chilimajoneesia ja cheddar-
juustoa. Tarjoillaan coleslaw- salaatin ja 
ranskalaisten perunoiden kanssa.  
17,90 €

BACON AND BLUES BURGER
Naudanlihapihvi, rapeaa pekonia, sini-
homejuustoa, paistettua sipulia, rapeaa 
salaattia ja sinihomejuustokastiketta. 
Tarjoillaan coleslaw-salaatin ja ranska-
laisten perunoiden kanssa. 17,90 €

CHEDDAR CHEESEBURGER
Naudanlihapihvi, tilli- ja valko-
sipulipikkelöityä kurkkua, paistettua 
sipulia, cheddarjuustoa ja O’Learysin 
hampurilais kastiketta. Tarjoillaan 
coleslaw-salaatin ja ranskalaisten 
 perunoiden kanssa. 16,90 €

BEYOND BURGER
Beyond Meat vegaaninen burger- 
pihvi,  vegaanimajoneesi ja vegaa- 
nista  juustoa. Tarjoillaan ranska- 
laisten  perunoiden kanssa. 16,90 €

CRISPY CHICKEN BURGER
Rapea friteerattu kananfilee, jalapeño- 
maustekurkkua, romainesalaattia, 
suolakurkkua ja sriracha-majoneesia. 
Tarjoillaan coleslaw-salaatin ja ranska-
laisten perunoiden kanssa. 15,90 €

Top your  
burger

BBQ GLAZED RIBS
Bourbon BBQ -kastikkeella glaseeratut 
baby back ribsit viimeisteltynä jala-
peñoilla, kevätsipulilla ja korianterilla. 
Tarjoillaan coleslaw-salaatin ja ranska-
laisten perunoiden kanssa. 21,90 €

BUFFALO GLAZED RIBS
O’Learysin Buffalo-kastikkeella  
glaseeratut baby back ribsit   
viimeisteltynä marinoidulla puna-
sipulilla ja  friteeratulla persiljalla. 
Tarjoillaan coleslaw- salaatin ja ranska-
laisten  perunoiden kanssa. 21,90 €

O’LEARYS BUFFALO WINGS 
Buffalo-kastikkeella  glaseerattuja 
kanansiipiä, jotka tarjoillaan 
 sini homejuustodipin, sellerin ja 
 friteeratun persiljan kanssa. 

PARMESAN GARLIC WINGS
Kermaisessa parmesaani- valko-
sipulikastikkeessa  käänneltyjä 
 kanansiipiä, jotka tarjoillaan tuoreen 
parmesaanin ja sellerin kanssa. 

5 pcs 7,90 € | 10 pcs 12,90 € | 15 pcs 15,90 €
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SAAT LISÄTIETOJA RUOKA-
ANNOSTEN ALLERGEENEISTA 
JA LIHAN ALKUPERÄMAASTA 

HENKILÖKUNNALTAMME.

SANDWICHES
THE REUBEN SANDWICH
Bostonin tyyliin valmistettu Reuben- 
voileipä. Levain-leipää, joka on täytetty 
hickory-savustetulla  häränrinnalla, 
hapan  kaalilla, cheddarjuustolla 
ja sinappi kastikkeella. Tarjoillaan 
 ranskalaisten perunoiden tai salaatin 
kera. 17,90 €

GRILLED CHICKEN  
CLUB SANDWICH 
Levain-leipää, joka on täytetty 
 grillatulla kananrinnalla, pekonilla, 
guacamolella, pico de gallolla ja 
majoneesilla. Tarjoillaan ranskalaisten 
perunoiden tai salaatin kera. 16,90 €

DESSERTs
ICE CREAM SUNDAE
Kolme jäätelöpalloa, suklaakastiketta  
ja kermavaahtoa. 6,90 €

CHOCOLATE BROWNIE 
Kermainen suklaabrownie kinuski-
kastikkeen, suklaarouheen, suola-
paahdettujen pekaanipähkinöiden ja 
suklaajäätelön kera. 6,90 €


