
MENu
O’LEARYS CAESAR SALAD
Romansallad, timjan och vitlöksgrillat kyckling-
bröst, krutonger, friterad grönkål, caesardressing 
och parmesanost. 189
Extra bacon 20

SHRIMP & AVOCADO SALAD
Sallad med kryddiga räkor, avokado, krispig sal-
lad och kokt ägg, toppas med krispigt friterad lök 
och serverad med aioli. 209

OUMPH! STREET SALAD
Varm sallad med kryddrostade morötter, rostad 
blomkål och
rostad Oumph. Serveras med tunt hyvlad kål, soja-
bönor, pumpakärnor, krispig grönkål samt vegeta-
risk majonnäs. 189

CHEDDAR CHEESEBURGER
Hamburgare med dill-och vitlökspicklad gurka, 
stekt lök, lagrad cheddar och O´learys hamburger 
dressing,
serverad i rostat potato bun med coleslaw
och pommes frites. 169

BACON & 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. 199

VEGGIE MUSHROOM BURGER
Knaperstekt ostronskivling med tryffel-parmesan 
majjo, friterad silverlök, krispig sallad, babyspenat 
och cheddarost.
Serverad i rostat potato bun med coleslaw och 
pommes frites. 199 

BUFFALO GLAZED RIBS
Baby back ribs glaserade med O´learys Buffalo 
sauce,
toppad med inlagd rödlök och friterad persilja,
serveras med coleslaw och pommes frites. 199

CLASSIC STEAK
Classic Pepper Steak (se kampanj)
Entrécôte (se kampanj)

O’LEARYS CLASSIC FISH & CHIPS
Sprödfriterad torskrygg med tartarsås, grillad 
citron, friterad persilja och pommes frites. 239

....NACHOS
Frasiga nachos med pepprig crème fraiche,
guacamole och het pico de gallo. 69
Top up with: Mozzarella-Cheddar Cheese 15 
or Pulled Beef 35

HOT BUFFALO CHICKEN WINGS
Spicy kycklingvingar glaserade med        
O’Learys Buffalo sauce, serverade med kris-
pig   selleri, blue cheese dressing och friterad
persilja. 5 pcs 99 | 10 pcs 169 | 15 pcs

Parmesan & garlic wings
Krispiga kycklingvingar vända i krämig      
parmesan & vitlökssås, serverade med krispig 
selleri och riven parmesan.
5 pcs 99 | 10 pcs 169 | 15 pcs 189

Tänk på att
Håll avstånd och tvätta händerna ofta!

Alergisk?
Fråga personalen dom har koll!


