
O’Learys SNack & Share
Ni serveras en mix av våra klassiska förrätter - att dela på för hela sällskapet! 
Hot buffalo wings vända i O’Learys buffalo sauce, grilled chicken quesadillas med dipp, nachos och krispiga mozarella sticks.

Cheddar cheese burger
160 g burgare med smält cheddarost, saltgurka, 
stekt lök, ostsås, O’Learys hamburgerdressing 
och krispsallad.

TO START

MENYPAKET

MENU SILVER

MAINS

Tex-Mex OUmph burger (vegan)
Oumphburgare med krämig guacamole, pico de gallo, BBQ-sås,
sallad och vegansk ost.

Fish n’Chips
Krispfriterad torsk med krämig tartarsås, grillad citron, toppad med 
friterad persilja. Serveras med pommes frites.

Classic Caesar Salad
Romansallad, caesardressing, krutonger,
rikligt med parmesan och grillad kyckling.

menu Silver

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

DESSERT

Chocolate Brownie
En brownie med nötkross, grädde och chokladsås.

Kaffe & te ingår!

2 rätter: 289 kr (258 kr ex moms) 
3 rätter: 369 kr (329 kr ex moms)

Lägg ti l l dryckesbiljetter: 69 kr/st (55 kr ex moms)
Välj mellan husets öl, vin eller cider
(alkoholfrit t alternativ finns)



Baconnaise Burger
160 g burgare med knaperstekt bacon, smält cheddarost,
krämig baconnaise, picklad silverlök och krispsallad.

TO START

MENU GOLD

MAINS

DESSERT

Chimichurri salmon
Laxfilé täckt med chimichurri. Serveras med sötpotatispommes och 
chipotlebéarnaise samt tomat- & löksallad. 

Chocolate Brownie
En brownie med nötkross, grädde och chokladsås.

Vegan beef (vegan)
Grönsaksbiff med chimichurri, grillad citron och vegansk majonnäs.
Serveras med sötpotatispommes och tomat- & löksallad.

Classic steak
Grillad ryggbiff severad på klassiskt vis med rödvinssås, 
béarnaisessås, tomat- & löksallad samt krispiga pommes frites.

Menu GOld

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

Kaffe & te ingår!

MENYPAKET
2 rätter: 379 kr (338 kr ex moms) 
3 rätter: 459 kr (409 kr ex moms)

Lägg ti l l dryckesbiljetter: 69 kr/st (55 kr ex moms)
Välj mellan husets öl, vin eller cider (alkoholfrit t alternativ finns)

O’Learys SNack & Share
Ni serveras en mix av våra klassiska förrätter - att dela på för hela sällskapet! 
Hot buffalo wings vända i O’Learys buffalo sauce, grilled chicken quesadillas med dipp, nachos och krispiga mozzarella sticks.


