
 

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 19 

MANDAG D. 10 MAJ 

 

DAGENS LIVRET 

Marokkansk inspireret kyllingeragout med gurkemeje og dadler 

Bagt aubergine med sultanarosiner og sumak 

Yoghurt rørt med olivenolie og citron (7) 

(Leveres også i en udgave tilberedt med gluten- og laktosefri alternativer) 

 

DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Couscous med tomat, rødløg og masser af persille (1) 

Spinatsalat med grønne bønner, broccoli og forårsløg 

 

DAGENS DELIKATESSER  

Lufttørret oksekød med persillesalsa og tomat 

Grillet peberfrugt med feta og ristede mandler (7, 8) 

 

DAGENS VEGETARRET   

Søde kartofler i krydret sauce, kardemomme og ingefær 

(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 19 

TIRSDAG D. 11. MAJ 

 

DAGENS LIVRET 

Mørt oksebryst i nordisk BBQ med grov sennep og hyldeblomst 

Dampet spidskål i smør, persille og citron 

Hvidløgsdip (7) 

(Leveres også i en udgave tilberedt med gluten- og laktosefri alternativer) 

 

DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Crémet kartoffelsalat med radiser, asparges og purløg (7) 

Bagt og rå gulerod med mynte og rabarber 

 

DAGENS DELIKATESSER  

Kyllingesalat med ristet bacon, svampe og urter (7) 

Økologiske æg med mayo, tomat og purløg 

 

DAGENS VEGETARRET   

Grillede svampe i nordisk BBQ med grov sennep og hyldeblomst 

(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 19 

ONSDAG D. 12. MAJ 

 

DAGENS LIVRET 

Paella med mør kalkun, chorizo, rejer, safran og rød peber (2) 

Frisk salsa af tomat, milde løg og oregano 

(Leveres også i en udgave tilberedt med gluten- og laktosefri alternativer) 

 

DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Grønne linser med stegte squash og pesto 

Crudité af blomkål og broccoli med citron, persille & spinat 

 

DAGENS DELIKATESSER  

Serrano med friske figner, bagt med sherryeddike 

To gode spanske oste, serveret med syltede tomater (7) 

 

DAGENS VEGETARRET   

Tærte med kartofler, spinat og ricotta (1, 7) 

(Leveres også i en vegansk udgave) 

 

BRØD 

Økologisk surdejsbrød og rugbrød fra Meyers Bageri (1) 

 

DAGENS KAGE 

Økologisk drømmekage (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 19 

FREDAG D. 14. MAJ 

 

DAGENS LIVRET 

Gyros af grisenakke stegt med oregano og æblemost 

Stegte grøntsager og syltede rødløg 

Tzatziki med skyr og letsaltet squash 

(Leveres også i en udgave tilberedt med gluten- og laktosefri alternativer) 

 

DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Rødbederåkost med appelsin og fårefeta (7) 

Bladsalater med agurk og rødløg 

 

DAGENS DELIKATESSER  

Lakserilette med sprøde grøntsager, skyr og dild (7) 

Grillede grøntsager med urteolie, citron og pinjekerner (8) 

 

DAGENS VEGETARRET   

Moussaka med auberginer, kartofler og sprød topping (1, 7) 

(Leveres også i en vegansk udgave) 

 

BRØD 

Økologisk surdejsbrød og rugbrød fra Meyers Bageri (1) 

 

DAGENS SHOT 

Agurk, ingefær og citron 


