
Take-Away Tapas menyer fra Delikatessedisken

Gl = Gluten
M = Melk
E = Egg

F = Fisk
Sk = Skalldyr
B = Bløtdyr

S = Sennep 
So = Soya 
Se = Sesam

Sl = Selleri
L = Lupin
Su = Sulfitt

P = Peanøtt
N = Nøtter

*Allergener:

Deja Vu Tapasplate      299,-
Deja Vú s spesialitet: Et utvalg kalde og varme retter.

Tapas med spanske kjøttboller, kylling spyd med satay, kongereker, 
Chorizo, dadler i bacon, ost, spekemat, potetsalat, oliven, brød og aioli 

(merk at innholdet kan variere noe dag til dag avhengig av hva som er tilgjengelig.)

Helgetapas      369,- per person, 2 eller flere
Ypperlig helgemat for 2 eller flere! Inneholder blant annet sataykylling, 

spanske kjøttboller, dadler med bacon, chorizo, kongereker, 
utvalg av salater, litt ost, spekemat, antipasti, sauser og focaccia.

Deja Vú s Storartet Tapas      459,- per person, 2 eller flere

Varme retter
Kylling spyd satay med soyadipp *So|P|Gl|hvete, Dadler svøpt i bacon, 

Spanske kjøttboller i tomatsaus *M|E, Kongereker med chili og koriander, 
Stekte chorizo pølser fra San Sebastien

Kalde retter
Manchego og spekemat fra Italia *M, Provencalsk potetsalat med vårløk og dijon *E, Nudelsalat  

med grønnsaker og egg *Gl|E, Couscoussalat med aprikoser, nøtter og curry *Gl|N; cashew, valnøtt, paranøtt, 
Mozzarella salat med tomater og basilikum *M, Feta og oliven salat *M, Husets olivenblanding, 

Stekte mandler fra Valencia, Tomatpesto *M, Babypaprika fylt med fetaost *M, Tapenade *F, 
Søte aprikoser *Su, Soy-sesam dip *Gl|hvete, Déja Vù aioli *E, Focaccia *Gl|hvete

Tapas Grande      659,- per person, 2 eller flere
Til de spesielle anledningene. Her setter vi sammen en flott tapas med blant annet 

ferske råvarer som vi har fått tak i den uken. (Må forhåndsbestilles 2 dager før.)

Vi kan tilpasse alle menyene til allergier, gi beskjed ved bestilling.

Ta gjerne kontakt på 51 89 63 63  |  post@dejavu.no
         / dejavu.no


