FÖRRÄTTER

HUVUDRÄTTER

EFTERRÄTTER

Jordärtskockssoppa 89 kr (L+G)

SÄSONG

Serveras med fetaoststicks

Sashimisallad 195 kr (G*)
Fröyalax, wakame, mango, cashewnötter,
gurka, avokado, srirachamajonnäs

Banana Split 89 kr (L+G)
Våffla, banan, chokladsås, grädde, rostad mandel, vaniljglass

Essence Riesling

Toast Skagen 125 kr (L*+G*)
Handskalade räkor, löjrom, pepparrot, dill, rödlök, citron
Muscadet Sèvre et Maine

Charken 115 kr (G*)

Chorizo, prosciutto, bresaola, rökt älg,
syrad lök, oliver, grillad levain
Torre del Falasco Valpolicella Ripasso Superiore

Grillat vitlöksbröd 55 kr (G*)
Muscadet Sevre et Maine

Oliver 55 kr
Vitlöksmarinerade svarta och gröna Kalamataoliver
Prosecco

Rotfruktschips med tryffelmajonnäs 55 kr

Essence Riesling

Rödingfilé 245 kr (L)
Höstäpple, handskalade räkor, fänkål, vitvinssås samt potatispuré
Petit Chablis

Rådjursfilé 299 kr (L)
Potatis- och västerbottenrösti, rödvinssky, rårörda lingon samt
stekta kantareller med gräslök (serveras endast medium)
Torre del Falasco Valpolicella Superiore

KLASSIKER

Klassiska köttbullar 189 kr (L+G)

Potatispuré, gräddsås, rårörda lingon, pressad gurka
Moonstruck

FÖR TVÅ

Dramas hamburgare 199 kr Make it double 245 kr (L*+G*)
180g högrev, tryffelmajonnäs, briochebröd, syrad lök, bacon,
cheddarost, saltgurka, pommes, sallad, tomat, aioli
(Våra hamburgare serveras alltid well)

Ostplanka 175 kr (L*+G*)

Steak minute 249 kr

Chips av rotfrukter serveras med tryffelmajonnäs
Krusovice Imperial, Premium lager

Kvibille gräddädel, vit caprin, parmesan, brie,
knäcke, filmjölksbröd, kvittenmarmelad
Petit Chablis

Charkplanka 175 kr (G*)

Chorizo, prosciutto, bresaola, rökt älg,
syrad lök, oliver, grillad levain

Misterio Cabernet Sauvignon

220g grillad biff, rödvinssky, bearnaisesås, tomatsallad samt
pommes (serveras rare, medium, well)
Zinfandel

Svamptagliatelle 189 kr (L+G)
Karljohansvampsås, färskriven svart tryffel, ruccola
samt färskriven parmesan
Pinot Noir

Torre del Falasco Valpolicella Ripasso Superiore

Dramas Fish & Chips 189 kr (G)
Aioli, saltgurka, citron och pommes

Mix Chark- & Ostplanka 195 kr (L*+G)

Framingham Sauvignon Blanc

Chorizo, prosciutto, bresaola, rökt älg, syrad lök, oliver,
grillad levain, Kvibille gräddädel, vit caprin, parmesan,
brie, knäcke, filmjölksbröd, kvittenmarmelad
Torre del Falasco Valpolicella Ripasso Superiore

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

KONTANTFRI RESTAURANG

Toast Skagen 225 kr (L*+G*)
Handskalade räkor, löjrom, pepparrot, dill, röd lök, citron
Muscadet Sèvre et Maine

Halloumiburgare 195 kr (L*+G*)
Grillad halloumi, tryffelmajonnäs, krispsallad, tomat, syrad
lök, briochebröd, saltgurka, pommes, aioli
Essence Riesling

Veganburgare 189 kr (G*)

Falafelburgare, paprika relish, krispsallad, tomat, syrad lök,
saltgurka, hummus samt pommes
Pinot Noir

Calvados

Crème Brûlée 89 kr (L)
Brugal 1888

Inkokt päron 89 kr (L+G)
Kaffesmulor, vaniljfärskost och limesorbet
Courvoisier

Osttallrik 95 kr (L+G)
Kvibille gräddädel, vit caprin, parmesan, brie,
knäcke, filmjölksbröd, kvittenmarmelad
Espresso Martini

Sorbet 35 kr
Tryffel (L) 35 kr
BARNMENY TILL 0-12 ÅR / KIDS MENU

Hamburgare 95 kr 😊 (G*+L*)
90g hamburgare, sallad, tomat, ost, ketchup, pommes
Tips på dryck: Milkshake

Köttbullar 95 kr 😊 (L+G)
Potatismos, gräddsås, rårörda lingon
Tips på dryck: Juice

Pannkakor 95 kr 😊 (L+G)
Serveras med grädde och sylt
Tips på dryck: Mjölk
Engelska menyer, fråga våra kollegor.
Menu in English, ask our colleagues.

MAT OCH DRYCK – FRAMFÖR FILMEN
Se meny ”Biomat”
På Restaurang Drama kan ni beställa alkoholhaltig
dryck och mat att njuta av i VIP-salongerna.

GODIS & POPCORN TILL FILMEN
Beställ gärna ditt favoritgodis och 1 från SF av oss.

KYLMONTER

Se även vårt goda urval av sortiment i kylmonter bredvid
baren. Passar utmärkt till filmen eller att köpa med hem.

