
 

  

ALKURUOAT 
NACHOS 
Rapeat nachot pippurisen créme fraichen, 
guacamolen ja tulisen pico de gallon kera. 
8,50€ (HCR osakaskortilla 7,50€) 
Pulled Beef / Oumph +1,50€ 
 
GARLIC BREAD 
Valkosipulivoilla maustettu rapea leipä.  
3,50€  
 
MOZZARELLA STICKS 3kpl tai 
ONION RINGS 3kpl 
3,90€ 
 
FRENCH FRIES / CHEESY FRIES 
Annos rapeita ranskalaisia perunoita lisukkeeksi 
tai vain sellaisenaan naposteltavaksi. Lisäksi voit 
ostaa juustokastikkeella ja paistetulla sipulilla 
höystetynä 
4,90€ / 6,90€ 
 
GRILLED CHICKEN QUESADILLAS 
Tortilla jossa täytteenä timjamilla ja 
valkosipulilla maustettua grillattua kananrintaa, 
jalopenoa, salaattia ja mozzarella-
cheddarjuustoa. Tarjoillaan quacamolen ja pico 
de gallon kera.  
14,90€ 
 
BUFFALO tai PARMESAN & GARLIC 
WINGS 
Buffalokastikkeella glaseerattuja tai kermaisessa 
parmesaani kastikkeessa käänneltyjä. 
kanansiipiä. 
5 kpl 9,90€ 
10 kpl 14,90€  
15 kpl 18,90€ 
 
LISÄÄ ANNOKSEESI DIPPI 
Aioli, Tryffeli, Hamburger, Chili, Tartar, 
Majoneesi tai Vegaaninen majoneesi 
2,90€ 

SALAATTI 
O´LEARYS CAESAR SALAD 
Romainesalaattia, timjamilla ja valkosipulilla 
maustettua grillattua kananrintaa, krutonkeja, 
caesar-kastiketta ja parmesaanijuustoa. 
17,90€ 
Lohella  +5,00€ 
Crispy Chikenillä +2,50€ 
Oumphilla  +2,50€ 
 
BURGERIT 
Kaikki burgerit  tarjoillaan coleslaw-salaatin ja 
ranskalaisten perunoiden kanssa (vegan ilman 
coleslawia). 
 

CHEDDAR CHEESEBURGER 
Naudanlihapihvi, tilli- ja valkosipulipikkelöityä 
kurkkua, paistettua sipulia, cheddarjuustoa ja 
O´learysin hampurilaiskastiketta. 
18,90€ 
 
CRISPY CHICKEN BURGER 
Rapea friteerattu kananfilee, romainesalaattia, 
maustekurkkua, jalapenoja, chilimajoneesia ja 
picled slawta. 
18,90€ 
 
BACON BBQ BURGER 
Naudanlihapihvi, rapeaa pekonia,valkosipuli-
majoneesia, cheddarjuustoa, paistettua sipulia, 
rapeaa salaattia ja BBQ-kastiketta.          
19,50€ 
 
JALAPENO OUMPH BURGER 
Oumphia, vegaanista majoneesia, marinoitua 
punasipulia, vegaanista juustoa ja jalapenoja. 
Tarjoillaan ranskalaisten perunoiden kanssa.  
18,90€ 
 
TRUFFLE OOZING BURGER 
Naudanlihapihvi, tryffelimajoneesia, rapeaa 
salaattia, pikkelöityä punasipulia ja 
cheddarjuustoa. 
18,90€ 



 

  

PÄÄRUOAT 
GRILLED CHICKEN CLUB SANDWICH 
Levain leipää joka on täytetty grillatulla 
kananrinnalla, pekonilla, quacamolella, pico de 
gallolla ja majoneesilla. Tarjoillaan 
ranskalaisten perunoiden tai salaatin kera.   
19,90€ 
 
BUFFALO tai BBQ-RIBS 
Buffalo- tai BBQ-kastikkeella glaseeratut baby 
back ribsit. Tarjoillaan coleslaw-salaatin ja 
ranskalaisten perunoiden kanssa.  
24,90€ 
 
O´LEARYS CLASSIC FISH & CHIPS 
Kevyesti friteerattua turskaa, tartarkastiketta, 
paistettua sitruunaa ja ranskalaisia perunoita. 
17,90€ 
 
BBQ CHICKEN 
BBQ-kastikkeella maustettua kananrintaa. 
Tarjoillaan lisäkesalaatin, citronette-kastikkeen, 
cole slawin ja Crisper-perunoiden kera. 
21,90€ 
 
PARILOITU LEHTIPIHVI  
Pariloitu naudanlehtipihvi, tarjoillaan 
ranskalaisten, maustevoin ja lämpimien 
kasvisten kera. 
25,90€ (HCR osakaskortilla 24,90€) 
 
PASTA ALFREDO 
Timjamilla ja valkosipulilla maustettua 
kananrintaa, pennepastaa, kermaista kastiketta, 
pico de galloa ja valkosipulia. 
17,50€ 
Lohella  +5,00€ 
Lehtipihvillä  +5,00€ 
 
HERB FRIED SALMON 
Paistettua lohta, varhaisperunoita, 
lisäkesalaatti, kauden kasvis ja paistettua 
sitruunaa. 
29,00€ 

LAPSET (alle 12 vuotiaille) 
KID´S FISH & CHIPS 
Friteerattua turskaa, tartarkastiketta, sitruunaa 
ja ranskalaisia perunoita.  
8,90€ 
 
KID´S CHEESEBURGER 
Hampurilainen naudanlihapihvillä, salaattia, 
hampurilaiskastiketta, cheddarjuustoa ja 
ranskalaisia perunoita. 
9,50€ 
 
KID´S CHICKEN NUGGETS 
Kananugetteja, salaattia, majoneesia ja 
ranskalaisia perunoita. 
8,50€ 
 
KID´S QUESADILLA 
Tortillan täytteenä paistettua kanaa ja 
mozzarellajuustoa, lisänä nachoja, kermaviiliä, 
ja salaattia. 
10,90€ 
 
 

JÄLKIRUOAT 
 

ICE CREAM SUNDAE 
Kolme jäätelöpalloa, suklaakastiketta ja 

kermavaahtoa. 
8,90€ (HCR osakaskortilla 8,00€) 

 
CHOCOLATE BROWNIE 

Suklaa Brownieta, suklaakastikkeen, 
suklaajäätelön ja saksanpähkinöiden kera. 

8,90€ 
 

APPLE TARTLET 
Lämmin omenatartaletti, vaniljajäätelöä, 

kinuskikastiketta ja kermavaahtoa. 
10,50€ 

 


