
ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Dagens lunch - 120kr
 

Friterad halloumi slungad i 
tomatmarmelad , sesamfrön, husets 

tabbouleh, rödbetshummus & 
tahinirippel(L,G,sesam,ägg,lupin)

Pocherad kolja toppad med sotad sashimilax, serveras med citronsås, 
tångkaviar samt örtsallad & kokt potatis(L,sulfat)
Helstekt saltbakad fläskkarré serveras med skogssvampsås, äppelsallad & 
örtrostade rotfrukter(L,sulfat,senap)

Tomatöverbakad sej serveras med vitvinssås, mozzarella & basilikasallad & kokt 
potatis(L,Ägg)
Libanesisk shawarmakycklinglårfilé serveras med skysås, toumyoghurt, husets 
tabbouleh & fefferonisallad(L,ägg,sesam,senap)

Sugen på vegetariskt?      
                                       

MÅNDAG

Inklusive hembakt bröd, smör, måltidsdryck, 
kaffe , kaka och vår härliga salladsbuffé.

TISDAG

Helstekt biff serveras med rödvinssky, chilibearnaise, ugsrostade brytbönor & 
råstekt stråpotatis(ägg,sulfat,senap)

Lax- o räktimbal serveras med smörad vitvinssås, rostad broccoli, picklad rödlök & 
potatis- o parmesankaka(L,ägg,skaldjur)

VECKANS SALLADSBOWL           FREDAGSDESSERT                  VEGO HELA VECKAN
Asiatisk tempurafriterade grönsaker 

serveras med rödkålskimchi, fried 
rice & sweet 

sauce(G,ägg,sesam,soya)

En av dagens rätter går alltid att få vegetarisk, vi byter då ut animaliska detaljer mot passande 
grönsaker. På Filmhuset ska det vara gott att äta grönt!

Fråga gärna personalen så hjälper vi
dig att hitta rätt.

Är du allergiker?

Kg CO2e

Low: 0-1 Kg CO2e-
utsläpp

Medium: 1-2 Kg 
CO2e-utsläpp

High: 2> Kg 
CO2e-utsläpp

En måltid märkt som "high" innebär 
en större klimatpåverkan än 

genomsnittet i Sverige

 "Medium"-märkta rätter har mindre 
klimatpåverkan än genomsnittet i 

Sverige.

 Välj "Low"-märkta rätter och halvera
dagens matrelaterad CO2e-utsläpp i

Sverige

Läs mer på Klimato.se
Klimatmärkt av 

Vecka 5

Gluten eller laktosintolerant
Du kan alltid få gluten och laktosfria

alternativ till våra rätter.

Kontakt
info@filmbarbistro.se

08-666 36 66
www.creme.se

Friterad färsk sej serveras med västkustsås, dillade strårotfrukter, citron & 

örtslungad kulpotatis(G,L,ägg)

Yakiniku på finstrimlad entrecote med ingefära, soya & chili serveras med 

asiatisk kålsallad, vårlökscremé & jasminris(L,ägg,soya,sesam)

Önskerätten cheddar- o jalapeno överbakadkalvfärsruta serveras med skysås, tomatsallad & 
rissole potatis(L,ägg,sulfat)
Krämig potatis & purjolökssoppa, samt pannkaksbuffé med husets sylt & lättvispad 
grädde(G,L,ägg)
Pasta Alfredo med varmrökt lax, kräftstjärtar & räkor, samt grädde, chili, örter & grillade 
grönsaker, toppas med riven ost(G,L,ägg,sulfat,senap)

Glass i stora lass..


