
 

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. 

 

 

 

UGE 8 
MANDAG D. 22 FEBRUAR 

 

DAGENS LIVRET 

Biksemad med dansk oksekød, økologiske kartofler og brunede løg 

Bearnaise créme (7) 

 

DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Rødbeder med mørk eddike, økologisk hytteost og belugalinser (1) 

Sprøde salater med frisk og tørret tomat  

 

DAGENS DELIKATESSER  

Rejesalat i krydret dressing, hjertesalat og karse (7) 

Kogte økologiske æg med mayonnaise og purløgspesto (7) 

 

DAGENS VEGETARRET   

Vegetarisk biksemad med økologiske kartofler, røget knoldselleri og brunede løg 

 

BRØD 

Hjemmebagt surdejsbrød og økologisk 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. 

 

 

 

UGE 8 
TIRSDAG D. 23 FEBRUAR 

 

DAGENS LIVRET 

Chili con carne af tykkam med flere slags bønner og kakao 

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

Blomkålsguacamole 

 

DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Quinoa bowl med bagte søde kartofler, piment og koriander 

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

 

DAGENS DELIKATESSER  

Kyllingesalat med stegte svampe og urter (7) 

Kikærtehummus med syltet grønt og sumak 

 

DAGENS VEGETARRET   

Frijoles mexisorte bønner, tomat, løg, rødder og spidskommen 

 

BRØD 

Hjemmebagt surdejsbrød og økologisk 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. 

 

 

 

UGE 8 
ONSDAG D. 24. FEBRUAR 

 

DAGENS LIVRET 

Kalkun og masser af grøntsager i grøn karry 

Dampede ris 

Krydret æble og mangosalsa 

 

DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Asiatisk salat med mungbønner, palmehjerte, wasabi og vegansk dressing 

Kålsalat med miso, ristet sesam, saltet kinaradise og wafudressing 

 

DAGENS DELIKATESSER  

Roastbeef med pickles, peberrod og sprøde løg (1) 

Æggesalat med karry og karse 

 

DAGENS VEGETARRET   

Søde kartofler og grøntsager i grøn karry med kokos og lime 

 

BRØD 

Hjemmebagt surdejsbrød og økologisk rugbrød fra Meyers Bageri (1) 

 

DAGENS SHOT 

Ananas, gurkemeje, citron og 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. 

 

 

 

UGE 8 
TORSDAG D. 25. FEBRUAR 

 

DAGENS LIVRET 

Flæskestegsandwich med kamsteg fra friland og sprøde svær og briochebolle (1) 

Syltet rødkål med friske æbler 

Syltede agurker  

Dijonmayonnaise 

 

DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Kartofler med røde salater og æblevinaigrette 

Rødbedeslaw i crémet dressing og røget paprika (7) 

 

DAGENS DELIKATESSER  

Vitello af kalveinderlår med grillede pebre (7) 

Rillettes af røget lange med glaskål og urter (7) 

 

DAGENS VEGETARRET   

Vegetar soja burgerbøffer og briochebolle (1) 

 

BRØD 

Hjemmebagt surdejsbrød og økologisk rugbrød fra Meyers Bageri (1) 

 

KAGE 

Brownie med valnød (1, 7, 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. 

 

 

 

UGE 8 
FREDAG D. 26. FEBRUAR 

 

DAGENS LIVRET 

Pasta bolognese med parmasan og gremolata – med urter, grana og citronskal (1, 7) 

Marinerede oliven  

 

DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Bagte rødbeder med gremoulata 

Hjertesalat, rucola, røde blade og citrondressing 

 

DAGENS DELIKATESSER  

Parmaskinke med melon og oregano 

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

 

DAGENS VEGETARRET   

Ratatouille af squash, aubergine og peberfrugt 

 

BRØD 

Hjemmebagt surdejsbrød og økologisk rugbrød fra Meyers Bageri (1) 

 


