
G, 

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

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.

På Restaurang Drama kan ni beställa mat och alkoholhaltig dryck att njuta av i VIP-salongerna.

Pommes stor korg plus 2 x dipp  99 kr
Välj mellan tryffelaioli, dill remoulad, dragonmajonnäs,  
bearnaise, ramslöksmajonnäs, ketchup, senaps & pepparrotscreme

Deluxe Pommes Stor korg plus 2 x dipp  139 kr
Parmesan, tryffelolja, färska örter
Välj mellan tryffelaioli, dill remoulad, dragonmajonnäs,  
bearnaise, ramslöksmajonnäs, ketchup, senaps & pepparrotscreme

Dramas Hamburgare   189 kr
Högrev 180g, sallad, lagrad ost, saltgurka, tomat, isad silverlök,  
tryffelaioli, dragonmajonnäs, pommes frites (G*, L*)

Steak sandwich  195 kr
Grillat levainbröd, oxfilé, ramslöksmajonnäs,  
napolitanasallad, friterad palsternacka, karamelliserad lök,  
dragonmajonnäs, pommes frites (G*, L*)

Dramas Caesar sallad  179 kr
Kycklingfile, krispig sallad, bacon strössel,  
haricot verts, grönkål, roman, krutonger,  
rostad cocktail tomat, caesar dressing, parmesan

Halloumiburgare  189 kr
Grillad halloumi, sallad, saltgurka, tomat, picklade rödlök,  
tryffelaioli, dragonmajonnäs, pommes frites (G*, L)
Vegansk alternativ: Sojabiff

Fish & Chips  189 kr
Torsk, saltgurka, picklade rotfrukter, citron,  
dillremoulad, pommes frites (G)

Pasta, skaldjur  249 kr
Linguini, tigerräkor, musslor, tomat, chili,      + vitlöksbröd 49 kr
citron, vitlök, vitt vin, persilja (G, L*)

Kräftskagen   Halv 145 kr
Kräftor, löjrom, majonnäs, dill,   Hel 259 kr 
pepparrot,  Västerbottensost, gräslök, citron (G*, L*)

Ostplanka 199 kr
Briljant savarin, comte, chévre, morbier kittost,  
kex, fänkålsknäcke, fikonmarmelad (G*, L)

Charkplanka  199 kr
Serrano crudo, salchichón, salami, bresaola,  
levainbröd, oliver, tryffelaioli (G*)

Delikatessfat  259 kr
Briljant savarin, comte, chévre, morbier kittost, kex,  
fänkålsknäcke, fikonmarmelad, Serrano crudo, salchichón, salami, 
bresaola, levainbröd, oliver, tryffelaioli (G*, L)

Löjrom  165 kr
Chips, löjrom, creme fraiche, gräslök (L)

Bruschetta  129 kr
Grillat levainbröd, serrano crudo, tomat, 
mozzarella, balsamico (G*, L)

Caprese  119 kr
Mozzarella, tomat, basilika, 
balsamico (G*, L)

Vitlöksbröd  + valfri dip  85 kr
Örtolja, vitlök (G*)

Banana Twist  99 kr
Banan, chokladpellets, vaniljglass,  
krossad maräng, chokladsås & mandelflarn (L, N*)

Churros  99 kr
Dulce de leche, vaniljglass, chokladsås (G, L)

Crème brulée  99 kr
Vanilj, citrongräs, ingefära (L)

Milshake  99 kr
Lyxig, toppad med chokladgrädde                   med rom 159 kr
Jordgubb, vanilj, chokla

ÄT FRAMFÖR FILMEN-MENY


