
 

  

ALKURUOAT 
 
NACHOS 
Rapeat nachot pippurisen créme fraichen, 
guacamolen ja tulisen pico de gallon kera.  
7,50€ 
 
MOZZARELLA STICKS tai ONION RINGS 
3 kappaletta mozzarellatikkuja tai 
sipulirenkaita majoneesin kera, sopii 
alkupalaksi sellaisenaan tai annoksen 
lisukkeeksi. 
3,50€ 
 
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 8,50€ 
10 kpl 14,90€  
15 kpl 18,90€ 
 
 
SALAATTI 
 
O´LEARYS CAESAR SALAD 
Romainesalaattia, timjamilla ja 
valkosipulilla maustettua grillattua 
kananrintaa, krutonkeja, caesar-kastiketta 
ja parmesaanijuustoa. 
14,50€ 
 
 

BURGERIT & SANDWICHIT 
 
CHEDDAR CHEESEBURGER 
Naudanlihapihvi, tilli- ja 
valkosipulipikkelöityä kurkkua, paistettua 
sipulia, cheddarjuustoa ja O´learysin 
hampurilaiskastiketta. Tarjoillaan coleslaw-
salaatin ja ranskalaisten perunoiden 
kanssa. 
16,90€ 
 
CRISPY CHICKEN BURGER 
Rapea friteerattu kananfilee, 
romainesalaattia, maustekurkkua, 
jalapenoja, srirachamajoneesia. Tarjoillaan 
coleslaw-salaatin ja ranskalaisten 
perunoiden kanssa. 
17,90€ 
 
BACON & BLUE CHEESEBURGER 
Naudanlihapihvi, rapeaa pekonia, 
sinihomejuustoa, paistettua sipulia, rapeaa 
salaattia ja sinihomejuustokastiketta. 
Tarjoillaan coleslaw-salaatin ja 
ranskalaisten perunoiden kanssa. 
18,90€ 
 
VEGAN CHEESEBURGER 
Beyond meat pihvi, vegaanista majoneesia, 
marinoitua punasipulia, vegaanista juustoa 
ja jalapenoja. Tarjoillaan ranskalaisten 
perunoiden kanssa.  
17,90€ 
 
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€ 
 
 
 



 

  

PÄÄRUOAT 
 
BUFFALO tai BARBECUE RIBS 
Buffalo-kastikkeella tai bourbon bbq-
kastikkeella glaseeratut baby back ribsit. 
Tarjoillaan coleslaw-salaatin ja 
ranskalaisten perunoiden kanssa.  
22,90€ 
 
O´LEARYS CLASSIC FISH & CHIPS 
Kevyesti friteerattua turskaa, 
tartarkastiketta, grillattua sitruunaa ja 
ranskalaisia perunoita. 
17,90€ 
 
ROASTED GARLIC & LEMON CHICKEN 
Timjamilla ja valkosipulilla maustettua 
kananrintaa ja mausteporkkanoita. 
Tarjoillaan salaatin, citronette-kastikkeen, 
aiolin ja ranskalaisten perunoiden kera. 
23,90€ 
 
PARILOITU PORSAANLEIKE 
Pariloitu porsaan ulkofileepihvi 180g, 
tarjoillaan ranskalaisten, 
bearnaisekastikkeen ja lämpimän kasviksen 
kera 
23,90€ 
 
CLASSIC STEAK 
Paistettua naudan ulkofilettä 200g, 
tarjoillaan lohkoperunoiden, 
pippurikastikkeen ja tomaattisipulisalaatin 
kera 
32,90€ 
 
BLACKENED LOHI 
Paistettua lohta, keitettyjä perunoita, 
mausteisia porkkanoita ja parmesan & 
garlickastiketta 
26,90€ 
 
 

LAPSET (alle 12 vuotiaille) 
 
KID´S FISH & CHIPS 
Friteerattua turskaa, tartarkastiketta, 
sitruunaa ja ranskalaisia perunoita.  
8,50€ 
 
KID´S CHEESEBURGER 
Hampurilainen naudanlihapihvillä, 
salaattia, hampurilaiskastiketta, 
cheddarjuustoa ja ranskalaisia perunoita. 
8,90€ 
 
KID´S CHICKEN NUGGETS 
Kananugetteja, salaattia, majoneesia ja 
ranskalaisia perunoita. 
7,90€ 
 
KID´S PORSAANLEIKE 
Porsaanleike 90g, salaattia, kurkkua, 
tomaatti, ranskalaisiaperunoita ja 
bearnaisekastiketta 
11,90€ 
 
 
JÄLKIRUOAT 
 
ICE CREAM SUNDAE 
Kolme jäätelöpalloa, suklaakastiketta ja 
kermavaahtoa. 
7,50€ 
 
CHOCOLATE CARAMEL CAKE 
Tarjoillaan suolapaahdettujen 
pekaanipähkinöiden ja suklaajäätelön kera. 
8,90€ 
 
ICE CREAM & DONUTS 
Vaniljajäätelöä, munkkeja ja 
vaahterasiirappia 
6,50€ 


