
 

SMALLBITES AND STARTERS 

 
NACHOS 

Frasiga nachos med pepprig crème fraiche, guacamole och het pico de gallo. 69:- 

Top up with: Mozzarella-Cheddar Cheese 10:- | Pulled Beef 29:- 

OUMPH NACHOS 

Krispiga nachos, BBQ Oumph!, och röda jalapeños. Gratinerade med mozzarellacheddarost och serverade med guacamole och 

svartpepprad creme fraiche. 99:- 
 

HALLOUMI FRIES 

 Friterade Halloumisticks, kryddade med Louisiana spice mix och honung samt toppade med gräslök. 59:- 

 

MOZZARELLA STICKS / ONION RINGS 10:- 

 

PULLED BEEF TACOS 

 Soft tacos toppade med bbq pulled beef, pico de gallo, picklad rödlök, fetaost och srirachamajonnäs. 79:- 

 

GRILLED CHICKEN QUESADILLAS  

Timjan och vitlöksgrillat kycklingbröst, picklad jalapeño, babyspenat och mozzarella-cheddarost i frasigt tortillabröd. 

Serveras med guacamole och pico de gallo. 109:- 

 

HOT BUFFALO CHICKEN WINGS  

Spicy kycklingvingar glaserade med O'Learys Buffalo sauce, serverade med krispig selleri, blue cheese dressing och 

friterad persilja. 

5 pcs 99:- | 10 pcs 119:- | 15 pcs 139:- 

 

PARMESAN & GARLIC WINGS 

Krispiga kycklingvingar vända i krämig parmesan och vitlökssås, serverade med krispig selleri och riven parmesan. 

5 pcs 99:- | 10 pcs 119:- | 15 pcs 139:- 

 

 
 



BURGERS 

 

 
CHEDDAR CHEESEBURGER  

Hamburgare, dill och vitlökspicklad gurka, stekt lök, lagrad cheddar och O’Learys hamburger dressing, serverad i rostat 

potato bun med coleslaw och pommes frites.  159:- 
 

JALAPEÑO BACON BURGER 

Hamburgare, bacon, picklad röd jalapeño, stekt lök, krispig sallad, chilimajonnäs och lagrad cheddar, serverad i rostat 

potato bun med coleslaw och pommes frites 165:- 
 

CRISPY CHICKEN BURGER 

Krispigt friterad kycklingfilé med pickled slaw, romansallad, saltgurka och srirachamajonnäs, serverad i rostat potato 

bun med coleslaw och pommes frites. 165:- 

 

VEGAN OUMPH BURGER  

Vegansk oumph med bbq-sås, picklad rödlök och jalapeños. Serverad i rostat burgarbröd samt med pommes frites och 

pickled slaw. 169:- 

 

DIP SAUCES  

Aioli | Chili mayonnaise |  Hamburger dressing | Blue cheese dressing 
 | Sriracha mayonnaise | Tryffel and parmesan mayonnaise | Tartar sauce | 15:- 

 

YOU CAN REPLACE YOUR BURGER WITH VEGAN BURGER OR CRISPY CHICKEN +10 

EXTRA CHEESE 10:- | EXTRA BACON 10:- | DOUBLE UP YOUR BURGER! 40:- | PULLED BBQ BEEF 29:- DIP SAUCE 15:- | ONION RING 10:- | 

MOZZARELLASTICK 10:- 

 
 
 

 

 

 



MAINS  
 
 

BOURBON BBQ RIBS  

Baby back ribs glaserade med bourbon bbq glaze, toppade med picklad röd jalapeño, salladslök och koriander, serveras med 
coleslaw och pommes frites. 199:- 

BUFFALO GLAZED RIBS  

Baby back ribs glaserade med O'Learys Buffalo sauce, toppade med inlagd rödlök och friterad persilja, serveras med  coleslaw och 

pommes frites 199:- 

 

O’LEARYS FISH AND CHIPS  

Sprödfriterad torskrygg med tartarsås, grillad citron, friterad persilja och pommes frites. 169:- 

 

THE REUBEN SANDWICH  

Boston style Reuben sandwich med hickoryrökt oxbringa, surkål, lagrad cheddar och senapsdressing. Serveras i rostat levainbröd, 

med ett val av  pommes frites eller side salad.  179:- 

 

CLASSIC STEAK  

Grillad ryggbiff eller oxfilémedaljoner, serveras på klassiskt vis med rödvinssås, bearnaisesås, tomat och löksallad samt krispig 

pommes frites.  

RYGGBIFF 269:- 

OXFILE 299:- 

 

O'LEARYS CAESAR SALAD 

Romansallad, timjan och vitlöksgrillat kycklingbröst, krutonger, friterad grönkål, caesardressing och parmesanost. 169:- 

 

DIP SAUCES  

Aioli | Chili mayonnaise |  Hamburger dressing | Blue cheese dressing  

 | Sriracha mayonnaise | Tryffel and parmesan mayonnaise | Tartar sauce | 15:- 

 

 

 



KID’S MENU 
 

KID'S FISH & CHIPS 

Sprödfriterad torskrygg med tartarsås, nyskuren gurka, citron och pommes frites. 75:- 

KID'S CHEESEBURGER  

Hamburgare med isbergssallad, O´Learys hamburger dressing och cheddarost, serverad i rostat potato bun och med 

pommes frites. 75:- 

KID'S CHICKEN NUGGETS 

 Friterade chicken nuggets med sallad och majonnäs, serveras med pommes frites. 75:- 

 

DIP SAUCES  

Aioli | Chili mayonnaise |  Hamburger dressing | Blue cheese dressing 
 | Sriracha mayonnaise | Tryffel and parmesan mayonnaise | Tartar sauce | 15:- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SO SWEET DESSERTS 
 

CHOCOLATE BROWNIE 

Krämig chokladbrownie med kolasås, kakaopärlor, saltrostade pekannötter och chokladglass. 79:- 

ICE CREAM SUNDAE 

Tre kulor glass med chokladtopping och vispad grädde 59:- 

MUDSLIDE 

Krämig & fyllig chokladmilkshake fylld med choklad och kolasås. 65:- 

ETON MESS 

Krämig & syrlig hallonmilkshake fylld med maränger och hallonsås 65:- 

 

 

 

 


