
 

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 20 
MANDAG D. 17 MAJ 

 

DAGENS LIVRET 

Okse i grøn karry med kokos, chili og limeblade 

Dampede basmatiris 

Kålrabi i riseddike med chili og sort sesam 

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

 

DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Marinerede glasnudler med grøntsager og tang (1) 

Kimchisalat med flere spirer 

 

DAGENS DELIKATESSER  

Æggesalat med karry, blomkål og purløg (7) 

Rimet laks med limesoya dressing, pomelo og ristet cashewnød (1, 8) 

 

DAGENS VEGETARRET   

Broccoli og edamamebønner i grøn karry med kokos, chili og limeblade 

(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 20 
TIRSDAG D. 18. MAJ 

 

DAGENS LIVRET 

Lys og let frikassé med røget skinke, asparges, ærter og persille (1, 7) 

Sprøde tarteletter 

Syltede perleløg og hakket kruspersille 

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

 

DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Råkost af rødder med citrus og havtorn 

Sprøde spidskål med kørvel, estragon og citron 

 

DAGENS DELIKATESSER  

Fiskefrikadelle med remoulade, citron og dild (7) 

Leverpostej med bacon og rødbede 

 

DAGENS VEGETARRET   

Lys og let frikassé med svampe, asparges, grønne ærter og persille (1, 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 20 
ONSDAG D. 19. MAJ 

 

DAGENS LIVRET 

Pastragratin med stegt oksekød, tomatsauce og mozzarella (1, 7) 

Grov tapanade af oliven og kapers (7) 

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

 

DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Smørbønner med grillet squash, rødløg og basilikum 

Tomatsalat med rødløg og rucola 

 

DAGENS DELIKATESSER  

Lufttørret skinke med tomatpesto og rucola (7) 

Okserilette med trøffelmayo, pinjekerner og urter (7, 8) 

 

DAGENS VEGETARRET   

Pasta med broccoli og grønne ærter i crémet sauce med parmesan (1, 7) 

(Leveres også i en vegansk udgave) 

 

BRØD 

Økologisk surdejsbrød og rugbrød fra Meyers Bageri (1) 

 

DAGENS SHOT 

Rødbede, ingefær og citron 

 



 

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 20 
TORSDAG D. 20. MAJ 

 

DAGENS LIVRET 

Kyllingelår Danoise med lys skysauce (1, 7) 

Smørdampede kartofler (7) 

Agurkesalat med peberrod og bladpersille 

Sursød rabarberkompot med hibiscus 

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

 

DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Flækærter med majroer, ramsløg og citron 

Røde salater med sennepsdressing og grønne urter 

 

DAGENS DELIKATESSER  

Roastbeef med remoulade, peberrod og sprøde løg (1) 

Røget skinke og sommersalat med agurk, radiser og kørvel (7) 

 

DAGENS VEGETARRET   

Æggekage med kartofler, spinat og milde løg (7) 

(Leveres også i en vegansk udgave) 

 

BRØD 

Økologisk surdejsbrød og rugbrød fra Meyers Bageri (1) 

 

DAGENS KAGE 

Citronfromage (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 20 
FREDAG D. 21. MAJ 

 

DAGENS LIVRET 

Banh mi, byg selv vietnamesisk sandwich med langtidsstegt grisenakke i soya og honning (1) 

Surdejsbaguette (1) 

Chilimayo 

Sprøde grøntsager og koriander 

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

 

DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Grillet og rå broccoli med sorte linser og masser af basilikum 

Sprød salat med sesam, forårsløg og agurk 

 

DAGENS DELIKATESSER  

Tunsalat med syltet ingefær, lime og shiso 

Kartofler med hasselnøddemayo og råsyltede rødløg (8) 

 

DAGENS VEGETARRET   

Banh mi, byg selv vietnamesisk sandwich med stegt tofu i crémet kokos og karry 

(Leveres også i en vegansk udgave) 

 

BRØD 

Økologisk surdejsbrød og rugbrød fra Meyers Bageri (1) 

 


