
 
 
 

EN AFTEN PÅ DEJAVÚ 
 

4 RETTERS MENU SAMMEN SAT AF KØKKENET 
425 

 
HELAFTENSMENU 

Består af en cocktail, 4-retters menu 
sammensat af køkkenet og tilhørende 

4 glas vinmenu 
825 

BISTROLUX-AFTENMENU 
Består af snack-plateau m/champagne, 

5 retters BistroLux menu, 5 glas vinmenu samt 
Vand med/uden brus og brød/smør 

1.250 
(Opgraderet vinmenu + 350 kr.) 

 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

A LA CARTE – ALLE RETTER: 135 
Retterne har mellemretstørrelse, og vi anbefaler 3-4 retter alt afhængig af sult. 

Brød og smør ad libitum: 15 kr. 
 

VINTERKÅL 
med panchetta, ristede kerner, 

 trøffel & sauce på rød karry 
 

GRILLET JOMFRUHUMMER 
med bagt græskar, syltet græskar, saltsyltet citron 

& sauce nage 
 

RIMMET KAMMUSLING 
med æblesyltet blegselleri, æbler, hasselnødder 

& sauce på røget smør 
 

CROUTONSTEGT VESTERHAVSFISK 
med confiterede kartofler, bagte & syltede 
skalotteløg samt blanquette af Karl Johan & 

peberrod 

TATAR A LA DEJAVÚ 
med æggeblomme, urtecreme, syltede løg, 

chips & revet trøffel 
 

VOL AU VENT 
med confiteret brissel, Karl Johan svampe, kål & 

cremet velouté 
 

PEBERBØF Á LA DEJAVÚ 
med saltbagt, karamelliseret & syltet selleri samt 

pebersauce 
 

KROGMODNET GRIS FRA ”DYRBAR” 
med sauce choron & variation af jordskok 

 
 
 

  
 
 
 
 



 
 

SNACKS 
DYBSTEGT SMELT 

med grillet citron og dip 
85 

 
3 ØSTERS NATUREL 

med løgvinaigrette og citron 
100 

 
3 FRITEREDE ØSTERS 
med tatarsauce og citron 

120 
 

6 BOURGOGNESNEGLE 
med hvidløg, tomat, persille og croutoner 

125 
 

GOUGERS 
med iberico-skinke (48mdr) og trøffel 

85 
 

FRØLÅR 
med persille, hvidløg og croutoner 

105 
 

ROSÈ-REJER 
med aioli 

95 
 

CONFITERET VAGTELLÅR 
med salvie 

85 
 

FRITERET KALVEBRISSEL 
med dijonnaise  

85 
 

10 G. CAVIAR SURPRISE 
med pisket cremefraiche, rødløg og blinis 

195 

KLASSIKERE 
RIB-EYE 

med fritter og Bearnaisesauce 
345 

 
TOURNEDOS AF OKSEMØRBRAD 

Med trøffel, brioche, fritter og ”Borderlaise-sauce” 
395 

 
TOMAHAWK FRA ”DYRBAR” 

med pebersauce, kartoffel & fransk salat 
695 

Anbefales til 2 couverter & der påregnes ekstra tilberedningstid 
 

DESSERTER 
VANILJEIS 

med Gold kaviar, sauce på grøn tomat, 
estragon og ”gode råd” 

195 
 

BRIE DE MEAUX 
med trøffel, kompot og smørristet rugbrød 

135 
 

CITRONCREME 
med marengs, citrus, mælkesorbet og revet rålakrids 

95 
 

CRÊPE 
med vaniljeis og appelsinsauce med appelsinlikør 

95 
 

Tilkøb til de retter, du ønsker 
POMMES FRITES + MAYO: 45 

KAVIAR 15 G: 195 
KAVIAR 30 G: 390 

STEGT FOIE GRAS: 135 
 


