
MENU
STARTERS
NACHOS
Frasiga nachos med pepprig créme fraiche, guacamole och 
het pico de gallo 69
Top up with: Mozzarella-Cheddar Cheese 20

GRILLED CHICKEN QUESADILLAS
Timjan och vitlöksgrillat kycklingbröst, picklad jalapeño, babyspenatTimjan och vitlöksgrillat kycklingbröst, picklad jalapeño, babyspenat
och mozarella-cheddarost i frasigt tortillabröd. 
Serveras med guacamole och pico de gallo 119

SALADS
O̓LEARYS CAESAR SALAD
Romansallad, timjan och vitlöksgrillat kycklingbröst, krutonger, friterad
grönkol, caesardressing och parmesanost. 179
Extra bacon Extra bacon 24

MAINS
BUFFALO GALZED RIBS                  
Baby back ribs glaserade med O’learys Buffalo sauce, toppade med inlagd
rödlök och friterad persilja. Serveras med coleslaw och pommes frites. 189

BOURBON BARBECUE RIBS
Baby back ribs glaserade med bourbon bbq glaze, toppade med
picklad röd jalapeño, salladslök och koriander. picklad röd jalapeño, salladslök och koriander. 
Serveras med coleslaw och pommes frites. 189

O̓LEARYS CLASSIC FISH & CIHPS
Sprödfriterad torskrygg med tartarsås, grillad citron, 
friterad persilja och pommes frites. 179

CLASSIC STEAK
Grillad ryggbiff serverad på klassiskt vis med rödvinssås, béarnaisesås,
tomat och löksallad, samt krispig pommes frites. tomat och löksallad, samt krispig pommes frites. 269

YOU CAN REPLACE YOUR STEAK WITH GRILLED CHICKEN 189

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 129 | 15 pcs 149

PARMESAN & GARLIC WINGS
Krispiga kycklingvingar vända i krämig parmesan och vitlökssås, 

serverade med krispig selleri och riven parmesan.serverade med krispig selleri och riven parmesan.
5 pcs 99 |10 pcs 129 | 15 pcs 149

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 145

CRISPY CHICKEN BURGER
Krispigt friterad kycklingfilé med pickled slaw, romansallad, Krispigt friterad kycklingfilé med pickled slaw, romansallad, 

saltgurka och srirachamanonäs. Serverad i rostat potato bun med 
coleslaw och pommes frites 165

JALAPEÑO BACON BURGER
Hamburgare, bacon, picklad röd jalapeño, stekt lök, krispig sallad,
chilimajonäs och lagrad cheddar. Serverad i rostat potato bun med 

coleslaw och pommes frites 165

BACON & BLUE CHEESEBURGERBACON & BLUE CHEESEBURGER
Hamburgare, med knaperstekt bacon, blue cheese, stekt lök, krispig
sallad samt blue cheese dressing. Serverad i rostat potato bun med 

coleslaw och pommes frites 165

DESSERT
CHOCOLATE BROWNIE

Krämig chokladbrownie med kolasås, kakaopärlor, saltrostade
pekannötter och mjölkchokladglass pekannötter och mjölkchokladglass 79

ICE CREAM SUNDAE
Tre kulor glass med chokladtopping och vispad grädde. 59

YOU CAN REPLACE YOUR 
BURGER WITH VEGAN BURGER 

OR CRISPY CHICKEN

SIDES 
SWEET POTATO FRIES 29

FRIES 19
MOZARELLA STICK 10
ONION RING 10

SIDE CAESAR SALAD 29

TOP UP YOUR BURGER
EXTRA CHEESE 12|EXTRA BACON 24|DOUBLE UP YOUR BURGER 45

SAUCES &
DRESSINGS 
CHILI MAYO 19

SAUCE BÉARNAISE 19
BLUE CHEESE DRESSING 19

AIOLI 19
GUACAMOLE GUACAMOLE 19


