
Kontantfri restaurang

(L) =Laktos   (G)= Gluten   (*)= Rätten går att anpassa
Vänligen fråga serveringspersonal

angående allergier eller specialkost.

Pommes stor korg med 2 x dipp 79 kr 
Välj mellan aioli, tryffelmajonnäs, bea, ketchup

Halloumiburgare 169 kr (L+G*) 
Grillad halloumi, tryffelmajonnäs, krispsallad, 
tomat, syrad lök, briochebröd, pommes, aioli 

(Går att få vegansk)

Dramas Hamburgare 169 kr (L*+G*) 
180g högrev, tryffelmajonnäs, briochebröd, syrad 

lök, bacon, cheddarost, pommes, 
aioli, sallad, tomat

BIOMAT

Dramas Fish and Chips 169 kr (G) 
Aioli, saltgurka, citron samt pommes

Halloumisallad 169 kr (L)

Bakade betor, rostad sötpotatis, cocktailtomat, 
syrad rödlök och senapsvinägrette med honung

Dramas Club Sandwich 169 kr (L+G) 
Kyckling, bacon, serveras med aioli, 

tryffelmajonnäs och pommes 

Wrap (Skagen eller kyckling) 99 kr (L+G) 
Med quinoa, blandsallad och syrad lök 

Friterad falafel korg 99 kr (G) 
Serveras med hummus, paprika relish 

samt syrad lök

FÖR TVÅ

Ostplanka 175 kr (L+G*)
Kvibille Gräddädel, vit caprin, parmesan, brie, 

knäcke, filmjölksbröd, fikonmarmelad

Charkplanka 175 kr (G*)

Chorizo, prosciutto, bresaola, salami, 
syrad lök, oliver, grillad levain

Mix Chark- & Ostplanka 199 kr (L+G*)

Chorizo, prosciutto, bresaola, salami, syrad lök, 
oliver, grillad levain, Kvibille Gräddädel,

vit caprin, parmesan, brie, knäcke, filmjölksbröd, 
fikonmarmelad 

DESSERT

Sockrade jordgubbar 89 kr (L*)
Serveras med vaniljglass, maräng och grädde

Kladdkaka 89 kr (L+G)
Serveras med hallonsorbet och rårörda bär

Creme catalan 89 kr (L)

På Restaurang Drama kan ni beställa mat 
och alkoholhaltig dryck att njuta av

i VIP-salongerna.

Gör så här!

1. Beställ 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.

+ Önskar du något från Filmstadens godis- 
och popcornsortiment, går det utmärkt

att beställa direkt från oss. 

+ Önskar du något under filmens gång,
går det utmärkt att beställa det. 

+ Önskar du något från vår ala carte meny,
går det utmärkt att beställa det.

ÄT FRAMFÖR FILMEN-MENY


