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STARTERS  SALADS

SNACKS SALADS

HOT BUFFALO CHICKEN WINGS

O'LEARYS CAESAR SALAD

STEAK & BLUE CHEESE SALAD

SHRIMP & AVOCADO SALAD 
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5 pcs 99 | 10 pcs 169 | 15 pcs 189

Passande dryck: Brooklyn Defender IPA

NACHOS

Spicy kycklingvingar glaserade med O'Learys Buffalo sauce,
serverade med krispig selleri, blue cheese dressing och friterad

persilja.

Romansallad, timjan och vitlöksgrillat kycklingbröst, krutonger, friterad
grönkål, caesardressing och parmesanost. 189

Sallad med gröna bönor, salladsblad, pumpafrön och smulad blue
cheese. Toppas med nygrillad biff och serveras med blue cheese
dressing. 229

Sallad med kryddiga räkor, avokado, krispig sallad och  kokt ägg,
toppas med krispigt friterad lök och serverad med aioli. 209
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Frasiga nachos med pepprig crème fraiche, guacamole och het pico de
gallo. 69

Extra bacon 20
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Top up with: Mozzarella-Cheddar Cheese 15 | Pulled Beef 35

5 pcs 99 | 10 pcs 169 | 15 pcs 189

Passande dryck: Château Gravade Minervois EKO (FRA)

Passande dryck: Noble Vines 242 Sauvignon Blanc (USA)

Passande dryck: Brooklyn Naranjito 

Passande dryck: Gnarly Head Chardonnay (USA)
GARLIC & CHEESE BREAD

PARMESAN & GARLIC WINGS

Frasigt bröd gratinerat med vitlökssmör och ost. 39

SMALL BITES

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

HALLOUMI FRIES
Friterade Halloumisticks, kryddade med Louisiana spice mix och honung
samt toppade med gräslök. 69

PULLED BEEF TACOS
Soft tacos toppade med bbq pulled beef, pico de gallo, picklad rödlök,
fetaost och srirachamajonnäs. 139

GRILLED CHICKEN QUESADILLAS
Timjan och vitlöksgrillat kycklingbröst, picklad jalapeño, babyspenat och
mozzarella-cheddarost i frasigt tortillabröd. Serveras med guacamole
och pico de gallo. 169

O'LEARYS CAESAR SALAD
Romansallad, timjan och vitlöksgrillat kycklingbröst, krutonger, 
friterad grönkål, caesardressing och parmesanost. 189

Extra bacon 20

SHRIMP & AVOCADO SALAD 
Sallad med kryddiga räkor, avokado, krispig sallad 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, sojabönor, 
pumpakärnor, krispig grönkål samt vegetarisk 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

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

CLASSIC STEAK
Grillad ryggbiff eller oxfilémedaljonger, serverad på klassiskt vis 
med rödvinssås, bearnaisesås, tomat och löksallad 
samt krispiga pommes. No fuss, just good.

RYGGBIFF 279
OXFILÉMEDALJONGER 299

NACHOS
Frasiga nachos med pepprig crème fraiche,
guacamole och het pico de gallo. 69

Top up with: Mozzarella-Cheddar Cheese 15 | Pulled Beef 35

Spicy kycklingvingar glaserade med O'Learys Buffalo sauce,
serverade med krispig selleri, blue cheese dressing och friterad
persilja. 5 pcs 99 | 10 pcs 169 | 15 pcs 

HOT BUFFALO CHICKEN WINGS

5 pcs 99 | 10 pcs 169 | 15 pcs 189

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

PARMESAN & GARLIC WINGS

ÄR DU ALLERGISK MOT NÅGOT?
 

FRÅGA PERSONALEN OM 
ALLERGENER I VÅR MENY.

FAVOURITES
MENU


