
Meny
A LA CARTE 

 Velkommen til oss 
 Déjà Vu Delikatesser har siden 2002 servert mat av høy  
 kvalitet med råvarer som er nøye valgt ut. Vi bruker mye  
 tid på å sikre kvaliteten på råvarene og bruker kun det  
 beste markedet kan fremskaffe. Vi preferer naturlige  
 smaker – bærekraft og særpreg.

 Vårt fokus er å gi en smaksopplevelse som er helt unik ved  
 at den er inspirert av kjøkken og tradisjoner fra flere land  
 og kulturer i verden, laget med unike kombinasjoner av  
 smaker på ekte Déjà Vu-vis.

 
 På menyen er blant annet tapas inspirert av det spanske  
 kjøkken, og retter fra Déjà Vu KITA som er inspirert av  
 smaker og tilberedningsstiler fra Japan – begge med Déjà  
 Vus særpreg. All mat på Déjà Vu er laget av utdannede  
 kokker som tilbereder maten etter strenge retningslinjer  
 for å optimalisere smaksopplevelsen.

 
 Vår meny inneholder retter for enhver smak og for ethvert  
 selskap. Man kan dele Déjà Vu-opplevelsen sammen med  
 familie, venner eller kolleger, og våre kokker og servitører  
 vil levere en kulinarisk opplevelse i særklasse.

51 89 63 63  |  post@dejavu.no
         / dejavu.no

For take-away og cateringmenyer 

se våre nettsider: dejavu.no 



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:

FORRETTER

 Kalvetartar * M|E 229,-
 Trøffel, ruccola, parmesan. 

 Tigerreker tempura *Gl|hvete|Se|Sk|E 229,-
 Tempura stekte tigerreker, chili, eple, agurk. 

 Laks tataki *So|F|Se 229,-
 Flambert laks, yuzu miso saus fra KITA, Jalapeño salsa. 

 
 Fransk løksuppe *M|Gl|Sl   220,-
 Krutonger, Gruyère. 
 
 Hummerhale *S|Sk|Ml|F   359,-
 Shiso grillet hummer, endiver, spinatsalat.

HOVEDRETTER SJØMAT

 Dagens Fangst   
 Spør din servitør for innhold og pris.

 Pannestekt breiflabb *F|M|Sk    379,-
 Skalldyrsaus, blomkålkrem, sesongens grønnsaker.   

  Moules frites *B|M|Gl|E|Sl   269,-
 Kremede blåskjell, pommes frites, aioli.

 Fish & Chips Deja Vu *Gl|hvete|E|M|So  269,-
 Sprøstekt hysefilet, erterpure, pommes frites.
 Servert med 3 sauser. 

 HOVEDRETTER KJØTT

 Dagens kjøtt   
 Spør din servitør for innhold og pris. 

 
 Hjortefilet *M|Su 439,-
 Tyttebær, pære, rosenkål, einebærsaus.

 Grillet lam fra Ryfylket *M  379,-
 Peruviansk peppersaus, sesongens grønnsaker. 

 Grillet Kalveculotte *M|E  379,-
 Gjøkalv, endiver, sopp, Pommes Anna, Sauce Bordelaise. 

 Kylling Satay *Gl|hvete|E|P|S|N|So  269,-
 Grillet kyllingbryst, stekt nuddelsalat, mangosaslsa, sesam chili, koriander. 

 Déjà Vu burger *Gl|hvete|E|M|Sk  269,-
 Vår kjente burger laget på 200 gr 100% kvernet okse høyrygg. 
 Legg til bacon + 30,-

DESSERT

 Paris-Brest *Gl|E|M|N|P 159,- 

 Praline, fromage blanc, salt karamell, vaniljeis. 

 Creme brulee *N|M|E 149,-
 Bær, bringebær sorbet.  

 Sjokolade fondant *N|M|E 149,-
 Bær, vanilje gelato.  

 Multer *Gl|M|N 159,-
 Vanilje marinert multe, fromage blanc, tindved, nougatine, salt karamell.  

 Ostefat *Gl|N|M 169,-
 Fiken.  

 DEJA VU TAPAS

 Déjà Vu Sharing Tapas Min. 2 personer   pr person 679,-
 *Gl|Se|B|E|L|Sl|So|P|Su|Sk|M|N|S|F  
 La kokkene sette kveldes meny. Med vår sharing tapas deler dere et stort utvalg  
 retter fra vår meny. Dere får både kalde og varme retter.
 Består av 3 serveringer. 

 Déjà Vu tapasplate  *Gl|Se|B|E|L|Sl|So|P|Su|Sk|M|N|S  369,-
 Flott utvalg av våre tapas, både varme og kalde retter samlet på en tallerken. 
 

 Begge finnes både i vegetar og vegansk varianter.

 Dagens 3 retters    679,-
 Spør din servitør for innhold og pris.


