
TAKE AWAY 
 

 

CHEDDAR CHEESEBURGER    169 SEK 
Hamburgare, dill- & vitlökspicklad gurka, stekt lök, lagrad cheddar och  

O’Learys hamburgerdressing i potato bun med coleslaw och pommes frites. 
 

CRISPY CHICKEN BURGER    169 SEK 
Friterad saftig kycklingfilé med pickled slaw, romansallad, saltgurka och 

srirachamajonnäs i rostat potato bun med coleslaw och pommes frites. 
 

JALAPEÑO BACON BURGER    184 SEK 
Hamburgare, bacon, picklad röd jalapeño, stekt lök, sallad, chilimajonnäs  

och lagrad cheddar i rostat potato bun med coleslaw och pommes frites. 
 

BACON & BLUE CHEESEBURGER   184 SEK 
Hamburgare med knaperstekt bacon, blue cheese, stekt lök, sallad samt  

blue cheese-dressing i rostat potato bun med coleslaw och pommes frites. 
 

VEGAN CHEESEBURGER     189 SEK 
Vegansk burgare med vegansk majonnäs, picklad rödlök, vegansk ost och 

jalapeños i rostat hamburgerbröd med pickled slaw och pommes frites. 
 

O’LEARYS CLASSIC FISH & CHIPS   189 SEK 
Sprödfriterad torskrygg med tartarsås, grillad citron, friterad persilja och 

pommes frites. 
 

CEASARSALLAD       189 SEK 
Romansallad, timjan och vitlöksgrillat kycklingbröst, krutonger,  

friterad grönkål, caesardressing och parmesanost. 
 

ADD BACON +20 SEK      



BOURBON BARBECUE RIBS      213 SEK 
Baby back ribs glaserade med bourbon bbq glaze, picklad röd jalapeño och 

koriander, serveras med coleslaw och pommes frites. 
 

BUFFALO GLAZED RIBS          213 SEK 
Baby back ribs glaserade med O’Learys Buffalo Sauce, picklad rödlök och 

friterad persilja, serveras med coleslaw och pommes frites. 
 

HOT BUFFALO WINGS 5/10/15 st        99/139/179 SEK 
Kryddiga kycklingvingar glaserade med O'Learys Buffalo Sauce, serverade  

med krispig selleri, blue cheese-dressing och friterad persilja. 
 

PARMESAN WINGS 5/10/15 st        99/139/179 SEK 
Krispiga kycklingvingar glaserade med en krämig parmesan & vitlökssauce, 

serverade med krispig selleri & parmesanost. 
 

NACHOS ADD MELTED CHEESE +10 SEK            73 SEK 
Frasiga nachos med pepprig gräddfil, guacamole och het pico de gallo. 

  

KID’S FISH & CHIPS       84 SEK 
Sprödfriterad torskrygg med tartarsås, gurka, citron och pommes frites. 
 

KID’S CHEESEBURGER      84 SEK 
Hamburgare med isbergssallad, O´Learys hamburgerdressing och cheddarost, 

serverad i rostat potato bun och med pommes frites. 
 

KID’S CHICKEN NUGGETS      84 SEK 
Friterade chicken nuggets med sallad och majonnäs, serveras med pommes 

frites. 
 

MOZARELLA STICK / ONION RING x1    10 SEK 

DIP SAUCE                  20 SEK 
Bearnaise, majonnäs, aioli, blue cheese, tryffel- & parmesanmajonnäs, 

chilimajonnäs, hamburgerdressing & rödvinssås.  


