
TAKE AWAY

Take Away Meny
Nachos
Nachos serveras med gräddfil, guacamole och het pico de gallo. 55

Hot Buffalo Wings
10 st friterade kycklingvingar vända i O’Learys Hot Buffalo Sauce. Serveras med krämig blue cheese 
dressing & selleri. 99

Parmesan & Garlic Wings
10 st friterade kycklingvingar vända i krämig Parmesan & Garlic sås. Serveras med extra Parmesan 
& Garlic dipp och selleri. 99

Bourbon BBQ Ribs 
Saftiga baby back ribs glaserade med O’Learys bourbon BBQ-sås, toppade med picklad jalapeño, vårlök 
& koriander. Serveras med krämig coleslaw & krispiga pommes frites. 169

Cheddar Cheese Burger
160 g burgare med smält cheddarost, picklad gurka, stekt- och rå lök samt O’Learys hamburgerdressing. 139

Bacon BBQ Burger
160 g burgare med knaperstekt bacon, O’Learys Bourbon BBQ-sås, smält cheddarost, krämig aioli & stekt lök. 149

Crispy Nacho Burger 
Krispfriterad kycklingfilé med smakrik jalapeño, krossade nachos, chili mayo, ranchdressing och krispsallad. 
Kycklingfilén går att byta till Pannoumi. 139

Tex Mex Oumph Burger ( vegan ) 
Oumph-burgare med krämig guacamole, het pico de gallo, bbq-sås, sallad och vegansk ost. 149

Alla burgare serveras i nyrostat potato bun med krispsallad samt krispiga pommes frites och krämig cole-
slaw vid sidan.
(Tex Mex Oumph! burger serveras med veganska tillbehör).

Dippsåser 
Bearnaise, Parmesan & Garlic, Hot Cheddar, Aioli, Blue Cheese, Chili Mayo, Truffle Mayo. 15/st 4st för 50

Fish N´Chips
Krispfriterad torsk med tartarsås, grillad citron, toppad med friterad persilja. Serveras med pommes frites. 139

Creamy Beef Tenderloin Pasta
Krämig pasta med champinjoner, marinerad kronärtskocka, soltorkade tomater, basilika, dijon och vitlök. 
Toppad med persilja och parmesan. Ditt Val Räkor/Oxfilé. 169

Caesar Salad
Romansallad, caesardressing, krutonger, parmesan, grillad kyckling & bacon. 149



TAKE AWAY

Take Away
Kids
Cheese Burger 
Smält cheddarost, pommes frites samt sallad & dressing vid sidan. 89

Chicken Nuggets 
Pommes frites, sallad, gurka & majonnäs. 
5st/79
10st/99

Fish N’ Chips 
Krispig friterad torsk med tartarsås, gurkstavar, citron & pommes frites. 89

Dessert 
Brownie med chokladsås, nötkross och grädde. 35 

Ring och beställ: 0250-38678

Gäller t.o.m 2022-08-31


