
MAINS

DESSERTS

SNACK’N SHARE

Nachos l, g
Rapeat nachot creme fraichen, guacamolen ja 
tulisen pico de gallon kera. 7,90 €

Beef & Cheese Nachos vl, g
Ylikypsää BBQ-nautaa, tulista pico de galloa, cheddarjuustoa, 
creme fraichea sekä kevätsipulia. Voit vaihtaa lihan Oumph-
kasvisvaihtoehtoon. 10,90 €

Garlic Bread
Valkosipulivoilla ja juustolla gratinoitu rapea leipä. 3,20 €

Fried Halloumi Bites vl
Friteerattua halloumia maustettuna fajita-mausteseoksella, 
hunajalla ja ruohosipulilla. 4,90 €

Grilled Chicken Quesadilla vl
Tortilla, jossa täytteenä grillattua kananrintaa, tulista pico de galloa 
sekä sulatettua juustoa. Tarjoillaan guacamolen ja 
creme fraichen kanssa. 12,90 € 

Oumph Quesadilla v
Tortilla, jossa täytteenä vegaanista Oumphia, tulista pico de galloa 
sekä vegaanista juustoa. Tarjoillaan guacamolen ja vegaanisen 
joqurttikastikkeen kanssa. 12,90 €

Super Combo Plate
Rapeita mozzarellatikkuja, sipulirenkaita, tuliset jalapeno-poppersit 
sekä porkkana- ja selleritikut. Tarjoillaan creme fraichen ja 
guacamolen kanssa. 8,90 €

Hot Buffalo Wings l
Buffalokastikkeella glaseerattuja kanansiipiä, jotka tarjoillaan 
sinihomejuustodipin, sellerin ja friteeratun persiljan kanssa.
5 kpl 7,90 € | 10 kpl 12,90 € | 15 kpl 15,90 €

Parmesan & Garlic Wings l
Kermaisessa parmesaani-valkosipulikastikkeessa käänneltyjä kanansiipiä, 
jotka tarjoillaan tuoreen parmesaanin ja sellerin kanssa.
5 kpl 7,90 € | 10 kpl 12,90 € | 15 kpl 15,90 € 

Fish & Chips l
Rapeaksi friteerattua turskaa, tartarkastiketta, grillattua sitruunaa, 
friteerattua persiljaa ja ranskalaiset. 16,90 €

Classic Steak l, g
Grillattu härän 200 gramman sisäfi lepihvi tarjoiltuna perinteisesti 
punaviini- ja bearnaisekastikkeen kanssa. Lisukkeena tomaatti-
sipulisalaatti sekä ranskalaiset. 32,90 €

Bourbon BBQ Ribs vl, g
O’Learysin Bourbon BBQ-kastikkeella glaseeratut baby back ribsit 
viimeisteltynä jalapenoilla, kevätsipulilla ja korianterilla. 
Tarjoillaan coleslaw-salaatin ja ranskalaisten kanssa. 21,90 €

Parmesan & Garlic Ribs vl, g
O’Learysin parmesaani-valkosipulikastikkeessa glaseeratut baby 
back ribsit viimeisteltynä jalapenoilla, kevätsipulilla ja korianterilla. 
Tarjoillaan coleslaw-salaatin ja ranskalaisten kanssa. 21,90 €

O’Learys BBQ Sampler l
O’Learysin Bourbon BBQ -kastikkeella glaseeratut baby back ribsit. 
Ylikypsää BBQ-nautaa sekä BBQ-glaseerattua grillattua kanaa 
viimeisteltynä pikkelöidyllä punasipulilla ja kevätsipulilla. 
Tarjoillaan sipulirenkaiden, ranskalaisten ja pikkelöidyn 
coleslaw-salaatin kanssa. 23,90 €

Giant Double Cheeseburger vl, (g)
Kaksi naudanlihapihviä, pekonia, O’Learys-hampurilais kastiketta, 
cheddarjuustoa, sipulirengas ja rapeaa salaattia. Burgerin ohessa 
coleslaw-salaattia ja ranskalaisia. 20,90 €

Bacon BBQ Burger vl, (g)
Naudanlihapihvi, rapeaa pekonia, O’Learysin Bourbon 
BBQ-kastiketta, cheddarjuustoa, aiolia ja paistettua sipulia. 
Burgerin ohessa coleslaw-salaattia ja ranskalaisia. 16,90 €

Chili Cheeseburger vl, (g)
Naudanlihapihvi, tulista pico de galloa, kermaista chili-
juustokastiketta ja rapeaa salaattia. Burgerin ohessa 
coleslaw-salaattia ja ranskalaisia. 16,90 €

Truffle Oozing Burger vl, (g)
Naudanlihapihvi, pikkelöityä punasipulia, tryffelillä 
maustettua majoneesia, cheddarjuustoa sekä rapeaa salaattia. 
Burgerin ohessa coleslaw-salaattia ja ranskalaisia. 16,90 €

Chocolate Brownie (L)
Suklaabrownie ja suklaajäätelöä kermavaahdon, 
pähkinä rouheen sekä suklaakastikkeen kanssa. 6,90 €

Espresso & Ice Cream l, g
Kuuma espresso ja vaniljajäätelöä. 6,90 €

Salty Apple Crumble (L)
Talon omena-kinuskipaistos, raikasta omenaa ja 
mausteinen kaneli crumble. Tarjoillaan lämpimänä 
vaniljajäätelön kanssa. 7,90 €

Ice Cream Sundae (L)
Kolme jäätelöpalloa ja suklaakastiketta 
sekä kermavaahtoa. 6,90 €

Cheddar Cheeseburger vl, (g)
Naudanlihapihvi, cheddarjuustoa, pikkelöityä kurkkua, paistettua 
sipulia sekä tuoresipulia ja O’Learysin hampurilaiskastiketta. 
Burgerin ohessa coleslaw-salaattia ja ranskalaisia. 16,90 €

Jalapeno Oumph Burger v, (g)
Grillattu Oumph, vegaanista majoneesia, pikkelöityä punasipulia, 
vegaanista juustoa ja tulista jalapenoa. Tarjoillaan vegaanisessa sämpylässä. 
Burgerin ohessa coleslaw-salaattia ja ranskalaisia. 16,90 €

Hot Crispy Burger vl, (g)
Rapea friteerattu kananfi lee, pikkelöity jalapeño-slaw, romainesalaattia, 
suolakurkkua ja chilimajoneesia. Burgerin ohessa coleslaw-salaattia ja 
ranskalaisia. 15,90 €

Grilled Chicken Club Sandwich vl
Levainleipää, joka on täytetty grillatulla kananrinnalla, 
pekonilla, guacamolella, pico de gallolla ja majoneesilla. 
Tarjoillaan ranskalaisten kanssa. 17,90 €

SALADS

Caesar Salad Chicken vl, (g)
Romainesalaattia, caesarkastiketta, krutonkeja, 
reilusti parmesanjuustoa sekä grillattua kananrintaa. 16,90 €

Caesar Salad Crispy Chicken vl, (g)
Romainesalaattia, caesarkastiketta, krutonkeja, 
reilusti parmesanjuustoa sekä rapea kanafi le. 16,90 €

Caesar Salad Oumph vl, (g)
Romainesalaattia, caesarkastiketta, krutonkeja, 
reilusti parmesanjuustoa sekä paistettua Oumphia. 16,90 €

BURGERS & SANDWICHES
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Hot Buffalo Wings

Giant Double Cheese Burger Ice Cream Sundae



Kids’ Cheeseburger L, (G)
Hampurilainen naudanlihapihvillä, salaattia, hampurilaiskastiketta, 
cheddarjuustoa ja ranskalaisia perunoita. 7,90 €

Kids’ Nuggets L, G
Kananugetteja, salaattia, majoneesia ja ranskalaisia perunoita. 6,90 €

Kids’ Quesadilla L
Tortillan täytteenä kanaa sekä sulatettua cheddarjuustoa. 
Tarjoillaan creme fraichen ja nachojen kanssa. 6,90 €

Kids’ Vegetables L, G
Porkkana- ja kurkkutikkuja. 2 €

Kids’ Fish & Chips L
Friteerattua turskaa, tartarkastiketta, sitruunaa, 
kurkkutikkuja ja ranskalaisia perunoita. 7,90 €

Kids’ Brownie (L)
Suklaabrownie, vaniljajäätelöä ja suklaakastiketta. 5,90 €

Kids’ Vanilla Sundae (L), g
Vaniljajäätelöä suklaakastikkeella ja kermavaahtoa. 5,90 €

Kids’ Pancakes (L)
Kaksi pannukakkua hillolla ja kermavaahdolla. 5,90 €
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