
bistro

FACEBOOK: BistroDejavu
INSTAGRAM: @bistrodejavuofficial_aalborg

4 retter
4-retters aftenmenu

Confiterede kartofler
med grillet blæksprutte, stenbiderrogn og sauce nage

Tourte af and
med stegt foie gras, bagt selleri og æblesauce 

Duroc-gris 
med æbler, grillet kål og ragoutsauce 

Dybtstegte pærer 

med citroncreme og youghurtsorbet 

395



bistro

klassisk
Østers 35
med rødvinsvinaigrette og skalotteløg, pr. stk.
(toppes med kaviar 3 g pr. stk. 45) 

Østers-selection (6 stk.) 255
2 x øster naturel, 2 x frittet østers med tatarsauce, 
2 x østers i østercreme med kartoffel og kaviar

Frølår  90
med persille og hvidløg

Baerii kaviar 30 g  445
med creme fraiche, løg og ristet brioche

forretter
Carppacio af mørbrad  130
med syltede tomater, druer og friskrevet 
foie gras og trøffel

Glaseret kalvebrissel 145
med baba ganoush, crouton og sprød boghvede  

vesterhavsfisk 145
med grillet artiskokker og muslinge-/artiskoksuppe
(toppes med kaviar 8 g, 100) 

Tourte af and 155
med stegt foie gras, bagt selleri og æblesauce

Foie gras au torchon  155
med kompot på abrikos, bitre salater og brioche

Tatar ‘a la dejavu’  160
Rå okse rørt m løvstikkecreme, æggeblomme,  
chips, revet foiegras og trøffel

hovedretter
Duroc-gris  225
med æbler, grillet kål og ragoutsauce 

morkelfarseret vagtel  240
med løg, røget marv, æblesauce og bønnecassoulet

Braiseret lammeskank  240
med BBQ, knas, saltbagt selleri, sellericreme  
og egen sauce 

Havtaske stegt på ben  275
med knas, morkler, kastanjer, bøgehatte og kartoffelcreme  
(min. 2 personer)

rib-eye 250 g  285
med bordelaise,  bearnaise sauce og pommes frites

”Tournedos Rossini”  395
Mørbradbøf på crouton med stegt foie gras, sauce borde-
laise og friskrevet trøffel serveres med glaseret grønt
– tilkøb ”rossini rossini” HKH Prins Henriks hofret,  
15 g kaviar 195

dessert:
dybtstegte pærer  95
med citroncreme og youghurt sorbet 

Canelés 95 
med appelsinsirup, brændtemandler og vaniljeis

chokoladesoufflé  95
med kirsebær og kirsebærsorbet

Udvalg af franske oste  110
med kompot og syltevarer

menu

Tilkøb til de retter, du ønsker
stegt foie gras 75

kaviar 15 g 195

Pommes frites + mayo 45


