ÄT FRAMFÖR FILMEN-MENY
Pommes stor korg med 2 x dip
Välj mellan jalapeñomajonnäs, aioli, ketchup,
senapsmajonnäs, bearnaise
Steak sandwich
Grillad levain bröd, oxfilé,
ljummen tomatsalsa, rostad lök,
grov senapsmajonnäs (L*+G*)

99 kr

149 kr
+ pommes 49 kr

189 kr
Dramas hamburgare
180g högrev, pepparjackost, saltgurka, sallad,
tomat, majonnäs, pommes, jalapeñodip (L*+G*)
Halloumiburgare
Grillad halloumi, saltgurka, sallad, tomat,
majonnäs, pommes, jalapeñodip (L*+G*)

179 kr

Ostplanka
199 kr
Gräddädelost, gruyère, parmesan, brillat savarin,
knäcke, saltina kex, fikonmarmelad (L+G*)
Charkplanka
Chorizo, prosciutto, bresaola, tryffelsalami,
syrad lök, oliver, aioli, grillad levain (G*)

199 kr

225 kr
Delikatessfat
Chorizo, prosciutto, bresaola, tryffelsalami,
syrad lök, oliver, aioli, grillad levain.
Gräddädelost, gruyère, parmesan, brillat savarin,
knäcke, saltina kex, fikonmarmelad (L+G*)

189 kr
Fish & Chips
Torsk, syrad rödlök, saltgurka, aioli, citron pommes (G)
Poke bowl
Sojamarinerad lax, mango, ris, tomat, gurka,
avokado, wasabiaioli, sesamfrön

179 kr

Halv 145 kr / Hel 259 kr
Toast skagen
Handskalade räkor, löjrom, majonnäs, dill, citron (L*+G*)
Bruschetta
Grillad levain bröd, tomat, mozzarella,
basilika, olivolja (L*+G*)

115 kr

Löjrom
Löjrom, chips, creme fraiche, gräslök (L)

155 kr

Churros
Vaniljglass, dulce de leche, chokladsås (L+G)

99 kr

Hasselnötsparfait
Halloncoulis, rostade nötter, passionspuré (L)

99 kr

Creme brûlée (L)

99 kr

MILKSHAKE lyxig, toppad med chokladgrädde 99 kr
Jordgubb, vanilj, choklad
med rom 155 kr

På Restaurang Drama kan ni beställa mat och alkoholhaltig dryck att njuta av i VIP-salongerna.
GÖR SÅ HÄR!
1. B
 eställ direkt från baren det du önskar få
serverat i VIP salongen.
2. I samband med beställning uppger du salong,
tid, och plats.
3.Vi kommer in och serverar din beställning.
Vi rekommenderar beställning ca 15 minuter innan
utsatt biotid.

Kontantfri restaurang

BESTÄLLNING UNDER FILMEN
Ladda ner appen Passbuy och scanna in QR-koden till vänster
om din stol och gör din beställning, därefter serverar vi det.
+ Önskar du något från Filmstadens godis- och popcorn
sortiment, går det utmärkt att beställa direkt från oss.
+ Önskar du något från vår ala carte meny, går det utmärkt
att beställa det.

(L)=Laktos (G)=Gluten (*)=Rätten går att anpassa
Vänligen fråga serveringspersonal angående allergier eller specialkost.

