
 

Der tages forbehold for ændringer. 
Meyers skilter udelukkende med allergener vist på de 4 ikoner,  
vær opmærksom på det nummer, det enkelte allergenikon er tildelt  
og se efter det i menuteksten. Maden kan indeholde andre allergener  
end de 4 ikoner. Ønsker du info omkring yderligere allergener, 
kan du kontakte Meyers Frokostkøkken på 71 99 88 33 

 

  

 

UGE 33 

MANDAG D. 10   
 

DE KLASSISKE 

Frikadelle med røde spidskål i kirsebæreddike, mayo og syltet agurk (1, 7) 

- 

Salat af økologiske æg med karry, cornichoner og karse (7) 

 

DE VEGANSKE 

Rå marineret glaskål med ærte/aspargessalat og kørvel 

- 

Fin salat af nye kartofler med grov sennep, bladselleri og radiser 

 

LILLE SIDE-SALAT 

Råkost af nye selleri med grøn salsa og sprøde solsikkekerner 
 

 

 

 

 



 

Der tages forbehold for ændringer. 
Meyers skilter udelukkende med allergener vist på de 4 ikoner,  
vær opmærksom på det nummer, det enkelte allergenikon er tildelt  
og se efter det i menuteksten. Maden kan indeholde andre allergener  
end de 4 ikoner. Ønsker du info omkring yderligere allergener, 
kan du kontakte Meyers Frokostkøkken på 71 99 88 33 

 

 

 

UGE 33 

TIRSDAG D. 11 
 

DE KLASSISKE 

Frikadelle med røde spidskål i kirsebæreddike, mayo og syltet agurk (1, 7) 

- 

Salat af økologiske æg med karry, cornichoner og karse (7) 

 

DE VEGANSKE 

Rå marineret glaskål med ærte/aspargessalat og kørvel 

- 

Fin salat af nye kartofler med grov sennep, bladselleri og radiser 

 

LILLE SIDE-SALAT 

Stegte gulerødder med linser, løg og oliven 

 

 

 

 



 

Der tages forbehold for ændringer. 
Meyers skilter udelukkende med allergener vist på de 4 ikoner,  
vær opmærksom på det nummer, det enkelte allergenikon er tildelt  
og se efter det i menuteksten. Maden kan indeholde andre allergener  
end de 4 ikoner. Ønsker du info omkring yderligere allergener, 
kan du kontakte Meyers Frokostkøkken på 71 99 88 33 

 

 

 

UGE 33 

ONSDAG D. 12 
 

DE KLASSISKE 

Frikadelle med røde spidskål i kirsebæreddike, mayo og syltet agurk (1, 7) 

- 

Salat af økologiske æg med karry, cornichoner og karse (7) 

 

DE VEGANSKE 

Rå marineret glaskål med ærte/aspargessalat og kørvel 

- 

Fin salat af nye kartofler med grov sennep, bladselleri og radiser 

 

LILLE SIDE-SALAT 

Kikærter og sommerkål med garam masala, tomat og spinat 

 

 

DAGENS SHOT 

Ingefær/æble 

 



 

Der tages forbehold for ændringer. 
Meyers skilter udelukkende med allergener vist på de 4 ikoner,  
vær opmærksom på det nummer, det enkelte allergenikon er tildelt  
og se efter det i menuteksten. Maden kan indeholde andre allergener  
end de 4 ikoner. Ønsker du info omkring yderligere allergener, 
kan du kontakte Meyers Frokostkøkken på 71 99 88 33 

 

 

 

 

UGE 33 

TORSDAG D. 13 

 

DE KLASSISKE 

Frikadelle med røde spidskål i kirsebæreddike, mayo og syltet agurk (1, 7) 

- 

Salat af økologiske æg med karry, cornichoner og karse (7) 

 

DE VEGANSKE 

Rå marineret glaskål med ærte/aspargessalat og kørvel 

- 

Fin salat af nye kartofler med grov sennep, bladselleri og radiser 

 

LILLE SIDE-SALAT 

Kålslaw i let sennepsdressing 

 

DAGENS KAGE 

Citronfromage med bagt crumble (1, 7) 

 

 



 

Der tages forbehold for ændringer. 
Meyers skilter udelukkende med allergener vist på de 4 ikoner,  
vær opmærksom på det nummer, det enkelte allergenikon er tildelt  
og se efter det i menuteksten. Maden kan indeholde andre allergener  
end de 4 ikoner. Ønsker du info omkring yderligere allergener, 
kan du kontakte Meyers Frokostkøkken på 71 99 88 33 

 

 

 

 

UGE 33 

FREDAG D. 13 

 

DE KLASSISKE 

Frikadelle med røde spidskål i kirsebæreddike, mayo og syltet agurk (1, 7) 

- 

Salat af økologiske æg med karry, cornichoner og karse (7) 

 

DE VEGANSKE 

Rå marineret glaskål med ærte/aspargessalat og kørvel 

- 

Fin salat af nye kartofler med grov sennep, bladselleri og radiser 

 

LILLE SIDE-SALAT 

Danske rødder i kimchidressing med koriander 

 


