UGE 18
MANDAG D. 3 MAJ
DAGENS LIVRET
Pulled pork asian-style, med dansk gris i sød og stærk soyamarinade (1)
Lune boa-boller (1)
Lynsyltede grøntsager og misodressing (1)
(Leveres også i en udgave tilberedt med gluten- og laktosefri alternativer)
DAGENS GRØNNE TILBEHØR
Couscous salat med oliven vendt i estragonpesto
Kinakål, edamamebønner og ris med lime og koriander
DAGENS DELIKATESSER
Kyllingesalat med sprød broccoli, ingefær og grøn chili (7)
Kogte æg med wasabimayo, råsyltede skalotter og shisokarse
DAGENS VEGETARRET
Stegt aubergine og østershat i sød og stærk soyamarinade (1)
(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 18
TIRSDAG D. 4. MAJ
DAGENS LIVRET
Meyers frikadeller af dansk gris (1, 7)
Stegte rødbeder i hyldeblomsteddike
Syltede agurk med peberrod
(Leveres også i en udgave tilberedt med gluten- og laktosefri alternativer)
DAGENS GRØNNE TILBEHØR
Perlebyg med spidskål, asparges og løvstikke (1)
Sprøde salater med mormordressing og masser af purløg (7)
DAGENS DELIKATESSER
Koldrøget laks med rygeost og sprøde glas kål (7)
Hytteost med drys af radiser og karse (7)
DAGENS VEGETARRET
Flækærtefrikadeller med svampe og persille i farsen
(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 18
ONSDAG D. 5. MAJ
DAGENS LIVRET
Steg af braiseret oksetykkam marineret med røget tomat, løg og hvidløg
Dampede ris og krydret ragout af sorte bønner med appelsin og jalapenos
Chimichurri
(Leveres også i en udgave tilberedt med gluten- og laktosefri alternativer)
DAGENS GRØNNE TILBEHØR
Sort quinoa med avocado, piment og lime
Salat af friske tomater, revet hvidkål, rødløg og koriander
DAGENS DELIKATESSER
Oksepastrami med krydret tomatchutney
Tunsalat med majs, rødløg og cayenne (7)
DAGENS VEGETARRET
Hele grillede grøntsager og svampe
(Leveres også i en vegansk udgave)
BRØD
Økologisk surdejsbrød og rugbrød fra Meyers Bageri (1)

DAGENS SHOT
Ananas, gurkemeje 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 18
TORSDAG D. 6. MAJ
DAGENS LIVRET
Bagt laks krydret med tomat, oregano og citron
Kold pastasalat med basilikumspesto og spinat (1, 7)
Crémet dressing med kapers og urter (7)
(Leveres også i en udgave tilberedt med gluten- og laktosefri alternativer)
DAGENS GRØNNE TILBEHØR
Stegte aubergine og squash med balsamico
Sorte linser med selleriråkost med citrondressing og persille
DAGENS DELIKATESSER
Vitello tonnato med ruccola og kapersblomst (7)
To slags ost med syltede borretanaløg (7)
DAGENS VEGETARRET
Pasta pesto med frisk bagt tomat, spinat og basilkum (1, 7)
(Leveres også i en vegansk udgave)
BRØD
Økologisk surdejsbrød og rugbrød fra Meyers Bageri (1)

DAGENS KAGE
Banankage
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 18
FREDAG D. 7. MAJ
DAGENS LIVRET
Rød karry med kalkun, forårsgrøntsager og løg
Aromatiske ris
Lynsyltede kinaradis, skalotter og chili
(Leveres også i en udgave tilberedt med gluten- og laktosefri alternativer)
DAGENS GRØNNE TILBEHØR
Ægnudetsalat med gulerod, grønne kål og sesamdressing (1)
Papyasalat med grønne bønner, fishsauce og hakkede peanuts (2, 8)
DAGENS DELIKATESSER
Thailandske fiskedeller med rejer og citrongræs (1, 2)
Spread af hvide bønner og cashew med lime og sesam (8)
DAGENS VEGETARRET
Rød karry med tofu, majroer og forårsløg
(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.

