UGE 17
MANDAG D. 26 APRIL
DAGENS LIVRET
Græskinspireret gyros af kalkun marineret med most og oregano
Stegte grøntsager og pitabrød (1)
Tzatziki af skyr og agurk (7)
(Leveres også i en udgave tilberedt med gluten- og laktosefri alternativer)
DAGENS GRØNNE TILBEHØR
Flere salgs tomat med sorte oliven og spinat (7)
Sprøde salater med rødløg og agurk (7)
DAGENS DELIKATESSER
Lufttørret oksekød med agurk og tapanade
Haydari af grillet peberfrugt og feta
DAGENS VEGETARRET
Stegt halloumi og auberginer (7)
(Leveres også i en vegansk udgave)
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.

UGE 17
TIRSDAG D. 27. APRIL
DAGENS LIVRET
Oksekødsboller i tomatsauce med rødvin og masser af urter (1, 7)
Pasta penne med parmesan (1, 7)
Gremolata af persille og citronskal
(Leveres også i en udgave tilberedt med gluten- og laktosefri alternativer)
DAGENS GRØNNE TILBEHØR
Grillede auberginer med pinjekerne, citronskal og trøffeldressing (7, 8)
Radicchio ruccola og endive med urteolie
DAGENS DELIKATESSER
Tørsaltet skinke med figner i balsamico
Citronmarinerede, stegte squash med mozzarella og basilikum (7)
DAGENS VEGETARRET
Stegt tempeh i tomatsauce med rødvin og masser af urter
(Leveres også i en vegansk udgave)
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.

UGE 17
ONSDAG D. 28. APRIL
DAGENS LIVRET
Kyllingelår stegt med cayenne og Espelette
Cajun rice med tomat
Grillede grønne pebre
(Leveres også i en udgave tilberedt med gluten- og laktosefri alternativer)
DAGENS GRØNNE TILBEHØR
Belugalinser med bitre salater, kål og urter
Tomatsalat med blegselleri, majs og peberfrugt
DAGENS DELIKATESSER
Frittata med asparges og kørvel (7)
Udvalg af charcuteri med sennep og surt
DAGENS VEGETARRET
Vegetarisk paella med tomat, safran og masser af grøntsager
(Leveres også i en vegansk udgave)
BRØD
Økologisk surdejsbrød og rugbrød fra Meyers Bageri (1)

DAGENS SHOT
Gulerod, æble 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 17
TORSDAG D. 29. APRIL
DAGENS LIVRET
Dansk gris i klassisk karrysauce (7)
Dampede ris
Rabarberchutney
(Leveres også i en udgave tilberedt med gluten- og laktosefri alternativer)
DAGENS GRØNNE TILBEHØR
Risnudelsalat med gulerod, porre og sort sesam
Råkost af lyse kål med masser af citron og friske urter
DAGENS DELIKATESSER
Koldrøget laks med syrnet fløde og røget paprika (7)
Kartoffelmad med løvstikkemayo og sprøde løg (1)
DAGENS VEGETARRET
Stegte svampe og grillet blomkål i klassisk karrysauce (7)
(Leveres også i en vegansk udgave)
BRØD
Økologisk surdejsbrød og rugbrød fra Meyers Bageri (1)

DAGENS KAGE
Økologisk lys brownie med saltkaramel (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 39 18 69 00.

