
Nachos
Frasiga nachos med pepprig créme fraiche, guacamole och het pico de gallo.

69:-

Hot Buffalo Chicken Wings 
Spicy kycklingvingar glaserade med O’Learys 
Buffalo sauce, serverade med krispig selleri,

blue cheese dressing och friterad persilja.

O’Learys Caesar Salad 
Romansallad, timjan- och vitlöksgrillat 

kycklingbröst, krutonger, friterad grönkål, 
caesardressing och parmesanost.

189:- 

Avocado Shrimp Salad
Handskalade räkor, avokado, salladslök, spröda 
salladsblad, morot, sojabönor och tunt hyvlad kål 

toppad med Rhode island dressing.
209:-

PREDINNER

SALADS

Just A Little Something,
Ice Cream Sundae

Tre kulor glass med krossade 
chokladlinser och vispad grädde.

69:-

DESSERTS
Spoil Your Self,

Chocolate Brownie
Krämig chokladbrownie med kolasås, kakaopärlor, 

saltrostade pekannötter och mjölkchokladglass.
89:-

Finger Licking Good, Buffalo Glaced Ribs
Baby back ribs glaserade med O’Learys Buffalo sauce, inlagd rödlök och 

friterad persilja, serveras med coleslaw och pommes frites.
199:- 

Creamy Blue & Salty Crisp, Bacon & Blue Cheeseburger
Färsk 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:-

The Truffle Parmesan Treat, Veggie Mushroom Burger
Knaperstekt ostronskivling med parmesan och tryffeldressing, friterad silverlök, krispig sallad, baby-  

spenat och lagrad cheddar. Serverad i rostat potato bun med coleslaw och pommes frites.
189:-

THINGS CAN ALWAYS GET BETTER
Extra Cheese 15:- / Extra Bacon 20:- / Double Up Your Burger! 49:-  

Pulled BBQ Beef 35:- / Dip Sauce 29:- / Onion Ring 10:- 

OUR GREAT BURGERS
The No Brainer, Cheddar Cheeseburger

Färsk hamburgare, dill och vitlökspicklad gurka, stekt lök, lagrad cheddar och O’Learys
hamburger dressing, serverad i rostat potato bun med coleslaw och pommes frites.

169:-

GRILL

The Beefy Deal, Boston Steak
Grillad ryggbiff eller oxfilémedaljonger, serverad på klassiskt vis med rödvinssås, 
béarnaisesås, tomat och löksallad samt krispig pommes frites. No fuss, just good.

• Ryggbiff 279:-  • Oxfilémedaljonger 299:-

Extra Ordinary Crispy, O’Learys Classic Fish & Chips
Sprödfriterad torskrygg med tartarsås, grillad citron, friterad persilja och pommes frites.

239:-

Är du allergisk mot något? Fråga personalen om allergener i vår meny. 

Parmesan & Garlic Wings
Krispiga kycklingvingar vända i krämig

parmesan och vitlökssås, serverade med
krispig selleri och riven parmesan.

5 pcs 99:- / 10 pcs 169:- / 15 pcs 189:-

Add on: Pulled Beef 35:- / Mozzarella-Cheddar 15:-

Roasted Green Soul Food, Vegan Tofu And Roasted Cauliflower
Blomkål, tofu och kryddrostade morötter glaserade med O’Learys Buffalo sauce. Serverade med tunt 

hyvlad kål, sojabönor, pumpakärnor och krispig grönkål.
199:-



MENU

Är du allergisk mot något? Fråga personalen om allergener i vår meny. 


