
UGE 3 
 

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 

 

 

 

MANDAG D. 18 

 

DAGENS LIVRET 

Kyllingelår stegt med urter, hvidløg og citron 

Stegte små kartofler med grønne urter 

Agurkerelish 

 

DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Grillede gulerødder, quinoa og babyspinat 

Sprøde grønne salater og grøn ærtecreme 

 

DAGENS DELIKATESSER  

Salami Napoli med tapenade, rucola og basilikum 

Rødbede-tatar med, sennep, karse og løg 

 

DAGENS SPECIALRET   

Gnocchi med grønkål, jordskokker, tyttebær og sprøde kerner 

 

BRØD 

Økologisk surdejsbrød og rugbrød fra Meyers Bageri (1) 
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TIRSDAG D. 19 

 

DAGENS LIVRET 

Langtidsstegt mør nakkekam i tomatsauce med oliven 

Stegte butternut squash, med, løg og timian 

Gremoulata 

 

DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Bagte kikærter, løg, cherrytomat og grønne courgetter 

Grønne og sprøde blade med glaskål og vinaigrette 

 

DAGENS DELIKATESSER 

Roastbeef med pickles, høvlet peberrod og syltet agurk 

Skordalia med bagt torsk, mandler og olivenolie (8) 

 

DAGENS SPECIALRET 

Moussaka med auberginer, kartofler og sprød topping 

 

BRØD 

Økologisk surdejsbrød og rugbrød fra Meyers Bageri (1) 
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ONSDAG D. 20 

 

DAGENS LIVRET 

Bagt okse klump, bages med rosmarin, timian, olie, og spice 

Bagte persillerødder med hvidløg, timian, kardemomme og sherryeddike 

Skyr med hvidløg, citron og persille (7) 

 

DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Rødbede, perlecous cous og endive med feta, oregano og cashewnød (1,8) 

Spinatsalat med grønne bønner, broccoli og forårsløg 

 

DAGENS DELIKATESSER  

Kyllingesalat med svampe, forårsløg og estragon (7) 

Tomathummus med persille 

 

DAGENS SPECIALRET   

Bagte squash Melanzana style med sprød topping 

 

BRØD 

Økologisk surdejsbrød og rugbrød fra Meyers Bageri (1) 

 

DAGENS SHOT 

Røbede, ingefær & citron 
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TORSDAG D. 21 
 

DAGENS LIVRET 

Tærte med serranoskinke, aubergine, bladbeder og ricotta (1,7) 

 

Persillesalsa med milde hvidløg og citron 

 

DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Grillet græskar på sesamhummus med sprøde blade og urtetopping 

Crudité af blomkål og gulerod med citron persille & spinat 

 

DAGENS DELIKATESSER  

 

Rejesalat med citron, dild og økologisk skyr (7,2) 

Kogte kartofler, tomat og æg 

 

DAGENS SPECIALRET 

Hel bagt knoldselleri, linser med korianderfrø og mild chili 

 

BRØD 

Økologisk surdejsbrød og rugbrød fra Meyers Bageri (1) 

 

DAGENS KAGE 
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Æblemuffin med crumble og mandler (1,7,8) 

 

 

 

 

FREDAG D. 22 
 

DAGENS LIVRET 
 

Mørt kalvebryst i indisk, med linser, kikærter, kartofler, tomat og kokos 

Dampede ris med kardemomme 

Æble-chutney med rosiner 

 

DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

 

Salat af bladselleri, flere slags ærter, agurk og mynte 

Sprød kål, fennikel og mango med mynte 

 

DAGENS DELIKATESSER 
 

Varmrøget laks med kål og dild (7) 

Æg, tomat, mayonnaise og purløg (3) 

 

DAGENS SPECIALRET 

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

 

BRØD 

Økologisk surdejsbrød og rugbrød fra Meyers Bageri (1) 
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