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ALKUUN TAI PIENEEN NÄLKÄÄN
Jättikatkarapuja valkosipuliöljyssä (M,G)     13,10 € 

 Valkosipulietanat (VL,G)         10,70 €

Roquefort etanat (VL,G)        10,70 €  

Talon salaatti (VL,G)        8,20 €/11,80 € 
Salaattia, kurkkua, tomaattia, oliiveja, sipulia, 
fetajuustoa, öljykastike  

M = Maidoton L = Laktoositon VL = Vähälaktoosinen 
G = Gluteeniton

KALAA
Kuhaa Meuniere (VL,G)         27,30 €
Voissa haudutettua kuhaa, tilliperunat  

HYVINSYÖNTIPAIKKA OLÉN 
RYHMÄMENU
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PORSASTA
Porsasta Catalonia (VL)         21,40 €
Porsaanleike, persikkakermakastike,  
ranskalaiset perunat, salaatti 

Porsaanlihakääryle (L,G)        23,60 €
porsaanfilekääryle täytteenä manchego juustoa, paprikaa  
ja sipulia, sipuli-smetanakastike, paistetut perunat 

M = Maidoton L = Laktoositon VL = Vähälaktoosinen 
G = Gluteeniton

Löydät meidät myös Facebookista 
ja Instagramista!

#ravintolaole
#hyvinsyöntipaikkaole

LAMMASTA
Lampaanfile Rioja (VL,G)        27,10 €
Lampaanfilettä, smetana-kermakastike, yrttejä, yrttiperunat  
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Annoksiin saatavilla suurempi pihvi + 100 g/10 € 
200 g pihvit saatavilla myös hevosen sisäfileestä + 2,50 €

HÄRKÄÄ

Sipulipihvi (L,G)           30,90 €
härän sisäfilepihvi 160 g, paistetut perunat,  
sipuli-smetanakastike

Härkää El Toro XL (VL)          33,60 €
Härän sisäfilepihvi 200 g, talon maustevoi,  
uuniperuna, aioli

Legendaarinen pippuripihvi (L,G)      36,70 € 
Härän sisäfilepihvi (200 g) Olén pippurinen  
kermakastike, uuniperuna, aioli

Härkää Roquefort (L,G)        36,70 €
Runsas härän sisäfilepihvi (200 g) Roquefort-juustokastike  
maustettuna  sherryllä, uuniperuna, aioli

Salaattipihvi XL (VL,G)         34,10 €  
Härän sisäfilepihvi (200 g), persiljavoi, talon erikoissalaatti
 
Härkää Felipe V:n tapaan (M,G)       36,70 € 
Härän sisäfilepihvi (200 g), Olén konjakkikastike  
maustettuna voimakkaasti pippurilla, valkosipuliperunat

M = Maidoton L = Laktoositon VL = Vähälaktoosinen 
G = Gluteeniton
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M = Maidoton L = Laktoositon VL = Vähälaktoosinen 
G = Gluteeniton

BROILERIA
Broilerin rintafile vuohenjuustolla (VL,G)      22,60 €
Voissapaistetut pariisinperunat, punaviinikastike, vihannekset 

Pollo à la Olé (G)          22,60 €
Paistettu broilerin rintafile ja paistettu pekoni,  
paholaisenhillo, bearnaisekastike, talon salaatti

KASVISVAIHTOEHTO
Kasvispaella aiolin kera (M)        23,60 €
mm. marinoituja herkkusieniä, aurinkokuivattua  
tomaattia, paprikaa,  papuja, oliiveja 

HÄRKÄÄ vähintään kahdelle
 
Coeur de filet Provencale (VL,G)      38,30 €/henkilö
kokonaisena paistettua hienointa härän sisäfilettä,  
kahdelle 400 g, viipaloituna valkosipuliperunapedille, valkosipulivoi
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M = Maidoton L = Laktoositon VL = Vähälaktoosinen 
G = Gluteeniton

JÄLKIRUOKIA
Juustokakku mansikkakastikkeella (G)     10 €
Kysy myös vähälaktoosista vaihtoehtoa!
 
Omenanyytti ja vaniljajäätelöä       10 €
Kysy myös gluteenitonta vaihtoehtoa!
 
Suklaakakkua 
kermavaahdon ja mansikka-ananaskompotin kera    10 €
  
Crema Catalana (VL,G)         8 €

Sorbettiannos (M)          7 €

Jäätelöannos /yksi jäätelöpallo 
Suklaa- tai kinuskikastikkeella (G)      7 €/4 €
Mansikkakastikkeella (G)        8 €/6 €
Lakkahillolla (G)          10 € /8 €
Ilman kastiketta (G)         7 €/4 €

Olén jäätelö (G)          8,90 €
vaniljajäätelöpallo kastikkeena sitruunanmakuista 
Limoncello –likööriä 1 cl


