
 

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 39 18 69 00 

 

 

 

DAGENS LIVRET 
Stegte kyllingelår med urter, hvidløg og citron 

Ristede små kartofler med rødløg og rød peber 

Kold estragonmayonnaise 

 
DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Grønne linser med syltet rødløg, tomat basilikum og rucola i vinaigrette 

Glaskål og majroer med røde og grønne bitre salater 

 
DAGENS DELIKATESSER  

Brandade af bagt vesterhavsfisk med grov sennep, brunet smør og dild (7) 

Grøntsagsterrin med æblemostarda og timian (7) 
 

DAGENS SPECIALRET   
Bagte Romanescokål på flækærtepuré med urter, hvidløg og citron 

 
BRØD 

Økologisk surdejsbrød og rugbrød fra Meyers Bageri (1) 

 
 

 

 

 

 



 

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 39 18 69 00 

 

 

DAGENS LIVRET 
Chili con carne af tykkam med flere slags bønner og kakao 

Bagt hvidkål og habanerosalsa med lime, mandel og koriander (8) 

Blomkåls-guacamole 

 
DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Quinoa bowl med bagte søde kartofler, piment og koriander 

Selleri-slaw med gulerødder, grape og oregano (7) 

 
DAGENS DELIKATESSER  

Rillettes af braiseres kalkun med syltede beder og sennep 

Kikærtehummus med syltet grønt og sumak 

 
DAGENS SPECIALRET   

Frijoles mexi - sorte bønner – tomat, løg, rødder og spidskommen 

 
BRØD 

Corn bread (1,7) og rugbrød fra Meyers Bageri (1) 

 

 

 

 

 



 

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 39 18 69 00 

 

DAGENS LIVRET 
Spoleben af dansk gris braiseret med æblemost og urter (1,7) 

Crémet kold kartoffelsalat med radiser og karse 

Plukket persille og skalotteringe 
 

DAGENS GRØNNE TILBEHØR 
Bagte spidskål og pærer med timian og Meyers balsamico på hvid bønnespread og friteret 

boghvede 
Grønne blade med krydderurter, syltede løg og mormordressing (7) 

 
DAGENS DELIKATESSER  

Roastbeef med remoulade, surt og sprøde løg 

Æggesalat med purløg og tomat (7) 
 

DAGENS SPECIALRET   
Grøntsagskrebinet rørt med svampe, hvide bønner og persille 

 
BRØD 

Økologisk surdejsbrød og rugbrød fra Meyers Bageri (1) 

 

DAGENS SHOT  
Æble, ingefær og citron 

 

 

 

 

 



 

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 39 18 69 00 

 

DAGENS LIVRET 
Chicken tikka masala (7) 

Dampede basmatiris med kardemomme 

Æble-chutney med rosiner 

 
DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Salat af bagte kulørte gulerødder og græskar punjabi style på hvid bønnespread 

Sprød kål, fennikel og mango med mynte 
 

DAGENS DELIKATESSER  
Rejesalat med citron og dild (2,7) 

 
”Carpaccio” af røgede grøntsager med klippet karse og flødeost (7) 

 
DAGENS SPECIALRET   

Indisk Mulligatawny med linser, kikærter, kartofler, tomat og kokos 

 

BRØD 
Økologisk surdejsbrød og rugbrød fra Meyers Bageri (1) 

 
DAGENS KAGE 

Blommetrifli med makron og vaniljecréme 

(1,7,8) 
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DAGENS LIVRET 

Burger af dansk hakket oksekød og blød bricohe-bolle (1,7) 

Råstegte kartoffelbåde og søde kartofler 

Hjemmelavet ketchup & Syltede agurker 

 
DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Rødbede-slaw i crémet dressing med røget paprika og sennep (7) 
Burgerfyld: Sprød iceberg, tomater og snittet rødløg 

 

DAGENS DELIKATESSER  

Kyllingesalat med grov sennep, sprøde grøntsager og masser af urter (7) 

Avocadocreme med kikærter, estragon og ristede solsikkekerner 

 
DAGENS SPECIALRET   

Vegetarburgere med økologiske sojabønner og urter 

 
BRØD 

Økologisk surdejsbrød og rugbrød fra Meyers Bageri (1) 

 


