
ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Dagens lunch - 125kr
 

Toscansk ugnsbakad kummel med kronärtskocka, vitvinssås, panzanellasallad & 
potatis(G, L, ägg, lupiner).
Husets lågtempade BBQ- karré  med skysås, Mexikansk majssallad & 
rissolépotatis(L,lupiner,sulfat,selleri,senap,soja).

Paprikastekt fläskmedaljong  med skysås, chilibearnaise, mushy peassallad & rostad 
ratatouille- potatis(G,Ägg,lupiner)
Krämig tomatsoppa med sting & örtkrutong, samt pannkaksbuffé med husets sylt & 
lättvispad grädde(G,L,ägg)
Kastanjechampinjonrisotto med prosecco & lagrad prästost, toppad med syrade 
rotfrukter & friterad grönkål(L,sulfat,lupin)

Ljummen Friterad mozzarella med 
rostad tryffelsalami , husets grönkåls- 

tabbouleh, rotfruktspotpurri med 
apelsin, & arrabiatarippel(G,L,ägg)

 

Cheddar- o jalapenogratinerad kalvfärsbiff med rosmarinsky, husets pico de gallo & 
rostad kulpotatis(L,Ägg,sulfat).
Vinpocherad kummel serveras med blåmusselsås, örtig brunoise- sallad & 
potatisstomp(L,sulfat,skaldjur,selleri).

Sugen på vegetariskt?      
                                       

MÅNDAG

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

TISDAG

Friterad pulled beef "Texas"- style  med skysås, avocadodipp, rawslaw & mac corn n 
´cheese(G,L,sulfat,lupiner,ägg).

 Varmrökt Lax- o hummertimbal med citron- o fänkålsvisp, pustasallad & 
spenatslungad kulpotatis(L,Ägg,lupiner,sulfat,senap).

VECKANS SALLADSBOWL           FREDAGSDESSERT                  VEGO HELA VECKAN
Morot- o linsraggmunk serveras 

med lingonkeso & husets 
bönsalsa(L,Ägg,lupiner)

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 13

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

Brödöverbakad kolja  med caponata, rostad potatis & tryffelaioli(G,ägg,senap).

Karibisk sticky- kyckling s med mango- o srirashadipp, sumaksallad & 

solris(G,Ägg,sesam,soja)

Banankaka med 
chokladganache(G,L,ägg)


