
 

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 

Braiseret Kalvesteg af yderlår med krydret grøntsagsratatouille 

Ristede små kartofler med rosmarin  

Basilikum og grønne løg 

 
DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Bulgur med frisk persille, sprøde grønsager og milde løg (1) 

Dampet broccoli, frissé, radicchio og urter 

 
DAGENS DELIKATESSER  

Sønderjysk spegepølse med pickles og syltede agurker 

Tunsalat a la Nicoise rørt med økologisk skyr (7)  

 

DAGENS SPECIALRET   

Bagte bønner med savojkål, persille og sprød topping 

 

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 

Boller i karry toppet med broccoli og forårsløg (1,7) 

Dampede ris  

Gulerodschutney med hyben og chili 

 
DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Flækærter, grillede gulerødder og radicchio vendt med grøn peber salsa  

Sprøde hjertesalater med høvlet blomkål og mynte 

 
DAGENS DELIKATESSER  

Kartoffelmad med løvstikkemayo og sprøde løg (1) 

Kyllingebryst med romesco, basilikum og ristede mandler (8) 

 
DAGENS SPECIALRET   

Veganske boller i karry toppet med broccoli og forårsløg 

 
BRØD 

Naanbrød af surdej med nigellafrø (1) 

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 

Pasta bolognese sauce af hakket dansk oksekød i kraftig tomatsauce og pasta penne (1)  

Persillesalsa 
 

Revet Grana (7) 
 

DAGENS GRØNNE TILBEHØR 
Stegte rødder med linser, syltede løg, fennikelfrø, oliven og oregano  

 

Grønne blade med grønne bønner, timian og ristede kerner 

 
DAGENS DELIKATESSER  

Rillettes af dansk gris med syltet rødløg og masser af urter 

Sød kartoffel-spread med bønner 

 

DAGENS SPECIALRET   

Vegansk bolognese med økologisk tomat, basilikum og gnocchi 

 
BRØD 

Økologisk surdejsbrød og rugbrød fra Meyers Bageri (1) 

 

DAGENS SHOT  

Gulerod, æble, citron & ingefær 

 

 



 

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 

Kalkunkebab stegt med varme krydderier 

Madpandekager (1) 

Guacamole med grønne ærter og lime 

 

DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Sort quinoa, syltet chili, grillede grønne courgetter og rødløg 

Salsa fresco - frisk salsa med lime, chili og forårsløg 
 

DAGENS DELIKATESSER  
Pastrami med æblechutney med karamelliserede løg og mild chili  

 
Kogte æg med purløg og mayonnaise 

 
DAGENS SPECIALRET   

Sød kartoffelgryde med chili med 2 slags bønner, grønt og rødder 

 

BRØD 
Økologisk surdejsbrød og rugbrød fra Meyers Bageri (1) 

 

DAGENS KAGE 

Kransekage med nougat (3,8) 

 

 



 

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 

Culotte af dansk okse med sauce Bourguignon og ristede rodfrugter (1,7) 

Kartoffelmos rørt med milde hvidløg og jomfruolivenolie  

Syltede asier 
 

DAGENS GRØNNE TILBEHØR 
Pintobønner med, æbler, broccoli og mild vinaigrette 

Kål-slaw med økologisk skyr og Dijon (7) 

 

DAGENS DELIKATESSER  

Udvalg af charcuteri med chutney, drueagurk og sennep  

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

 

DAGENS SPECIALRET   

Bagte auberginer Melanzana style med tomat og urter 

 
BRØD 

Økologisk surdejsbrød og rugbrød fra Meyers Bageri (1) 

 


