
 

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 10. August 

 

DAGENS LIVRET 

Braiseret kalvesteg med krydret grøntsagsratatouille. 

 Ristede små kartofler med rosmarin, basilikum og grønne sommerløg (7) 

 

DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Knækket hvede med frisk persille, sprøde grøntsager og milde løg (1) 

 Råkost af nye selleri med grøn salsa og sprøde solsikkekerner 

 

DAGENS DELIKATESSER  

Sønderjysk spegepølse med pickles og syltede agurker 

 Rejesalat med citroncreme, dild, kål og forårsløg (2,7) 

 

DAGENS SPECIALRET   

”Quinotto” med ristede blomkål, persilleolie, basilikum og grønne sommerløg 

 

BRØD 

Surdejsboller og rugbrød fra Meyers Bageri 

 

 

 

 

 

 
 



 

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 11. August 

 

DAGENS LIVRET 

Bolognese af hakket dansk oksekød i kraftig tomatsauce  

Pasta penne med olivenolie, frisk timian og citron med Grana Padano og urter (1,7) 
  

 

DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Stegte gulerødder med linser, syltede løg, fennikelfrø, oliven og oregano 

 Grønne blade med timian, ristede kerner og citrussalt 

 

DAGENS DELIKATESSER  

Økologisk æg med cherrytomat, purløg og urtemayo 

 Kyllingesalat med cremet dressing, svampe, estragon og persille (7) 

 

DAGENS SPECIALRET   

Bagte auberginer og gnocchi med tomat, bechamel og basilikum 

 

BRØD 

Surdejsboller og rugbrød fra Meyers Bageri 

 

 
 

 



 

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 12. August 

 

DAGENS LIVRET 

Kylling i Tikka Masala med kylling fra friland i krydret sauce med kokos, ingefær og tomat 

med dampede korn og mynteyoghurt (1,7) 

 

DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Kikærtesalat med garam masala, tomat og spinat 

 Milde kål vendt med chili, sesam og masser af urter (7) 

 

DAGENS DELIKATESSER  

Flækærtehummus med paprika, oliven og estragon 

 Rillette af dansk gris med syltede rødløg og masser af urter (8) 

 

DAGENS SPECIALRET   

Kartoffel-karry med kokos, spidskål, masser af grøntsager, mynte og persille 

 

BRØD 

Surdejsboller og rugbrød fra Meyers Bageri 

 

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 13. August 

 

DAGENS LIVRET 

Gris i paprikacreme med sprød bacon, ristede svampe og grillet peberfrugt 

Serveres med knuste kartofler vendt med masser af krydderurter  

Syltede asier (7) 

 

DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Flækærtesalat med æbler, broccoli og mild vinaigrette  

Kålslaw med skyr og dijon (7) 

 

DAGENS DELIKATESSER  

Udvalg af charcuteri med chutney, drueagurk og sennep  

Varmrøget laks rørt med peberrodscreme, fennikel, æble, blomkål, kapers og dild (7) 

 

DAGENS SPECIALRET   

Røgede kartofler og sommersvampe med kørvel og ærter 

 

BRØD 

Surdejsboller og rugbrød fra Meyers Bageri 

 

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 14. August 
 

DAGENS LIVRET 

Stir fry med kalkun, teriyaki, gulerod, glaskål og ristet sesam. 

Basmatiris med kardemomme, fennikelfrø og tahin yoghurtdressing (1,7) 

 

DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Glasnudler med moohli, kål, agurk og Makrut-lime dressing 

 Danske rødder i kimchi med koriander og peanuts (8) 

 

DAGENS DELIKATESSER  

Roastbeef med hjemmelavet æblechutney, karamelliserede løg og mild chili Knoldselleri 

med hakket løvstikke og ristede solsikkekerner (7) 

 

DAGENS SPECIALRET   

Tofu stir fry med teriyaki, gulerod, glaskål og ristet sesam 

 Basmatiris med kardemomme og fennikelfrø 

 

BRØD 

Surdejsboller og rugbrød fra Meyers Bageri 

 


