
 TAKE OUT
Nachos
Frasiga nachos med pepprig  
crème fraiche, guacamole och het 
pico de gallo.  

Top up with: Mozzarella-Cheddar 
Cheese

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

O’LEARYS  
CAESAR SALAD
Romansallad, timjan och vitlöksgrillat 
kycklingbröst, krutonger, friterad
grönkål, caesardressing och parme-
sanost. 

Extra bacon

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

THIRSTY?

ÄR DU ALLERGISK MOT NÅGOT? FRÅGA VÅR PERSONAL OM ALLERGENER I MENYN.

YOU CAN REPLACE YOUR BURGER WITH  
VEGAN BURGER OR CRISPY CHICKEN +10

BUFFALO  
GLAZED RIBS
Baby back ribs glaserade med  
O’Learys Buffalo sauce, toppade med 
inlagd rödlök och friterad persilja, 
serveras med coleslaw och pommes
frites. 

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

SAUCES
Chili mayo, Sauce Bearnaise
Blue Cheese dressing, Alioli
Truffle Parmesan mayo

SIDES
SWEET POTATO FRIES 39  

FRIES 39 
MOZZARELLA STICK 39   
SIDE CAESAR SALAD 39

top up your burger
EXTRA CHEESE 39 | EXTRA BACON 39 | DOUBLE UP YOUR BURGER! 39

DIP SAUCE 39| ONION RING 39

CHEDDAR CHEESEBURGER
Hamburgare, dill och vitlökspicklad gurka, en mix av stekt och hackad 
rå lök, lagrad cheddar och O’Learys hamburger dressing, serverad i  

rostat potato bun med coleslaw och pommes frites. 169

CRISPY CHICKEN BURGER
Krispigt friterad kycklingfilé med pickled slaw, romansallad,
saltgurka och chili mayo, serverad i rostat potato bun med

coleslaw och pommes frites. 175

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

coleslaw och pommes frites. 179

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. 179

HOT BUFFALO 
CHICKEN WINGS
Spicy kycklingvingar glaserade 
med O’Learys Buffalo sauce,
serverade med krispig selleri,  

blue cheese dressing och  
friterad persilja.

5 pcs 95 | 10 pcs 125  
15 pcs 175

PARMESAN &  
GARLIC WINGS

Krispiga kycklingvingar vända i  
krämig parmesan och vitlökssås,
serverade med krispig selleri och 

riven parmesan.
5 pcs 95 | 10 pcs 125   

15 pcs 175

Pepsi, Pepsi Max, Zingo, 7-UP
eller  Ramlösa

30% på all TAKE OUT!

Ring 08 644 69 01
för beställning eller frågor

KIDS FISH & CHIPS
Sprödfriterad torskrygg med tartarsås, nyskurengurka, citron och pommes frites.

KIDS CHEESEBURGER

KIDS CHICKEN NUGGETS

Hamburgare med isbergssallad, O Learyshamburger dressing och cheddarost, 
                       serverad i rostat potato bun och med pommes frites.

Friterade chicken nuggets med sallad ochmajonnäs, serveras med pommes frites.
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