
 

STARTERS & SALADS 
                      HCR osakas 

Etanapannu     13,50€ / 11,90€ 
Sinihomejuustoa, lisäksi talon leipää. 
 

Nachos      8,50€ 
Rapeat nachot pippurisen crème fraichen,  +2,90€ Juustoa 

guacamolen ja tulisen pico de gallon kera.  +3,90€ Pulled Beef 
 

Grilled chicken quesadillas  14,90€ 
Tortilla, jossa täytteenä timjamilla ja valkosipulilla maustettua grillattua  

kananrintaa, jalopenoa, babypinaattia ja mozzarella-cheddarjuustoa. 

Tarjoillaan guacamolen ja pico de gallon kera. 
 

O’Learys chicken wings    5kpl/ 9,90€ 

Tulista Buffalokastiketta ja sinihomejuustodippiä tai  10kpl/ 14,90€ 

kermaista parmesaani-valkosipulikastiketta.   15kpl/ 18,90€ 
Annoksissa lisänä selleriä. 
 

Halloumi fries    7,50€ 
Friteeratut halloumitikkuja maustettuna Lousiana-mausteseoksella, hunajalla ja 

ruohosipulilla. 
 

Garlic & cheese bread   3,50€ 
Valkosipulivoilla ja juustolla gratinoitu rapea leipä. 
 

Chicken & blue cheese salad  18,50€ 
Tomaateista, salaatista, sipulista, kurpitsansiemenistä ja +2,00€ Extra pekoni 

murennetusta sinihomejuustosta sekoitettu salaatti. 

Viimeistellään grillatulla kanafileellä, kurkkutikuilla ja 

sinihomejuustokastikkeella. 
 

O’Learys Ceasar salad   17,50€ 
Romainesalaattia, timjamilla ja valkosipulilla maustettua +2,00€ Extra pekoni 

grillattua kananrintaa, krutonkeja, ceasar-kastiketta ja 

parmesaanijuustoa. 
 

Vegan plate    17,90€ 
Salaattia, tomaattia, punasipulia, guacamolea,  

sitruunavinegretteä,  

kukkakaali-soijapapu-oumph -sekoitusta sekä grillitomaatti, sipulirenkaita ja 

nachoja.  



 

FAVOURITES 
                HCR osakas 
Kanakori      18,50€ / 16,90€ 
Paneroituja kanafileitä, sipulirenkaita ja ranskanperunoita, lisäksi valkosipuli- ja 

chipotlemajoneesia. 
 

Paneroitu porsaanleike      18,90€ / 17,90€ 
Ranskanperunoita, grillitomaatti ja bearnaisekastiketta. 
 

Parmesanlohta                29,00€ / 26,00€ 
Lohta 200g salaattipedillä, bataattiranskalaisia ja parmesankastiketta. 
 

Pulled Beef burger     19,50€ / 18,50€ 
Revittyä BBQ naudanlihaa, pekonia, juustoa, valkosipulimajoneesia, 

salaattia, tomaattia, punasipulia ja lisäksi ranskanperunoita. 
 

Cheddar cheeseburger   18,90€ 
Naudanlihapihvi, tilli- ja valkosipulipikkelöityä kurkkua, paistettua sipulia, 

cheddarjuustoa ja O’Learysin hampurilaiskastiketta. Tarjoillaan coleslaw-salaatin ja 

ranskanperunoiden kanssa.   +2,00€ extra pekoni 
 

Crispy chicken burger   18,90€ 
Friteerattu kanafilee, jalopenoilla pikkelöity coleslaw, suolakurkkua, romainesalaattia 

ja chipotlemajoneesia. Tarjoillaan coleslaw-salaatin ja ranskanperunoiden kanssa. 
 

Vegan cheeseburger   18,90€ 
Vegaanipihvi, jalopenoja, punasipulia, salaattia ja vegaanimajoneesia. Tarjoillaan 

jalopenoilla pikkelöidyn coleslaw-salaatin ja ranskanperunoiden kanssa. 
 

Grilled chicken club sandwich  19,50€ 
Levain leipää, grillattua kananrintaa, pekonia, guacamolea, pico de galloa ja 

majoneesia. Tarjoillaan ranskanperunoiden tai salaatin kera. 
 

O’Learys Fish & Chips   17,90€ 
Friteerattua turskaa, tartarkastiketta, sitruunaa, friteerattua persiljaa ja 

ranskanperunoita. 
 

Classic steak    38,00€ 
Grillattua härän sisäfilettä 2*100g, punaviinikastiketta, bearnaisekastiketta, 

tomaattisipulisalaattia ja ranskanperunoita. 
 

SIDE´S 
Extra burgerpihvi / Pulled Beef  5,00€ 

Mozzarella sticks (3kpl) / Onion Rings (3kpl) 3,90€ 

Sinihomejuustoa   2,30€ 

Jalopenoja    1,00€ 

Dip sauces    2,30€ 

Aioli, Chipotle, Blue cheese, Hamburger, Bearnaise, Guacamole 
*Ranskanperunoiden vaihto salaattiin tai bataattiperunoihin +2,00€ 



 

              KID’S MENU (vain alle 12 vuotiaille) 

 

Lasten grillipihvi      15,90€ 
Grillattua härän sisäfilettä 100g, bearnaisekastiketta, tomaattia, kurkkua ja 

ranskalaisia perunoita. 
 

Lasten juustohampurilainen   9,90€ 
Hampurilainen naudanpihvillä ja cheddarjuustoa. Lisänä salaattia, 

hampurilaiskastiketta ja ranskalaisia perunoita. +2,00 pekonilla 
 

Lasten nugetit       8,50€ 
Kananugetteja, salaattia, majoneesia ja ranskalaisia perunoita. 
 

Lasten Fish & Chips                8,90€ 
Friteerattua turskaa, tartarkastiketta, sitruunaa ja ranskalaisia perunoita. 
 

+ Kurkku & porkkanatikut   4,50€ 

 

DESSERT 
      osakas 

Mutakakkua      8,90€ / 7,90 
Kermavaahtoa ja kinuskikastiketta 
 

Chocolate brownie    9,90€ 
Suklaajäätelöä, pekaanipähkinöitä, kinuskikastiketta. 
 

Ice cream sunday    9,90€ 
Vanilja, suklaa ja mansikkajäätelöä, suklaakastiketta ja kermavaahtoa. 
 

Kid’s sunday      5,90€ 
Vaniljajäätelöä, suklaakastiketta ja kermavaahtoa. 
 

Kid’s milkshake     7,90€ 
Vanilja, suklaa tai mansikkapirtelö kermavaahdolla. 
 

Irish Coffee      9,90€ 
Jameson viskiä 4cl, fariinisokeria, kahvia ja vatkattua kermavaahtoa. 
 



 

Always at O’Learys 
 


