
inclusief drankje + hoofdgerecht +
bioscoopkaartje

voor deze deal geldt een speciaal menu | niet geldig in combinatie met andere kortingen of acties |  alleen geldig bij 
wagamama rembrandtplein (amstelstraat 8) | wagamama behoudt zich het recht voor om deze actie te allen tijde te 
beëindigen

27.5

movie dinner deal

x



fi
lm

 d
in

e
r kies een drankje + een hoofdgerecht  

en je ontvangt een bioscoopkaartje voor kinepolis*

 (v)  vegetarisch              (vg)  veganistisch 
  
* het bioscoopkaartje is geldig bij alle nederlandse kinepolis bioscopen | het bioscoopkaartje is een 
all-in Voucher, dus ook geldig in het weekend en voor 3D en laser ultra | het bioscoopkaartje is een jaar 
geldig | alleen geldig in combinatie met het film diner menu | niet geldig in combinatie met  kortingsacties, 
evenementen, speciale voorstellingen of besloten voorstellingen

film +  diner  €27.5 p.p. 

 

 dranken

401/11  glas huiswijn wit of rood
601  asahi 25cl glas van de tap

707  coca-cola
708  coca-cola zero
719 fuze tea sparkling
711  sprite
712  fanta orange

 hoofdgerechten

40 yaki soba  
 teppan-gebakken soba noodles met kip, garnalen, ei, taugé, paprika,  

 ui en lente-uitjes. gegarneerd met gebakken sjalotjes, rode gember en  

 sesamzaadjes

41 yasai yaki soba (v) 
 teppan-gebakken soba noodles met ei, taugé, paprika,  ui, lente-uitjes,  

 champignons, shiitake en knoflook. gegarneerd met gebakken sjalotjes,  

 rode gember, sesamzaadjes en een koriander/azijn dressing

20 chicken ramen  
 noodles in een kippenbouillon met gegrilde kippenborst en seizoens- 

 groenten. gegarneerd met menma en lente-uitjes

58 kare burosu ramen (vg) 
 zijdezachte tofu met shichimi coating. gegrilde paddenstoelen. seizoensgroenten.  

 wortel. chili pepers. koriander. udon noedels. curry groentebouillon

70 chicken donburi 
 gegrilde stukjes kip in teriyaki saus met kleefrijst, reepjes wortel, seizoens- 

 groenten en ui. gegarneerd met sesamzaadjes en geserveerd met kimchee

71 chicken katsu curry 
 gefrituurde gepaneerde kipfilet. geserveerd met een currysaus en japanse rijst.  

 gegarneerd met verschillende soorten sla en rode pickles


