
 

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 21 
TIRSDAG D. 25. MAJ 

 

DAGENS LIVRET 

Frikadeller af skinkekød (1,7) 

Grillede spidskål med ramsløgsvinaigrette 

Gulerødder syltet med hyldeblomst og dildfrø 

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

 

DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Crémet kartoffelsalat med radiser, sennep og urter (7) 

Feldsalat, glaskål, agurk og persille 

 

DAGENS DELIKATESSER  

Rillettes af røget torsk med kørvel, dild og sprøde knudekål (7) 

Stegte auberginer med feta og oliven (7) 

 

DAGENS VEGETARRET   

Flækærtefrikadeller 

(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 21 
ONSDAG D. 26. MAJ 

 

DAGENS LIVRET 

Cog au Riesling med dansk kylling, lyse grøntsager, kørvel og ramsløg (1, 7) 

Knuste kartofler med masser af urter 

Pesto med citronskal og mandler (8) 

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

 

DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Hericot verts og limabønner med løvstikke og sennepsvinaigrette  

Råkost af spidskål, æble og tørret abrikos 

 

DAGENS DELIKATESSER  

Vitello tannato med kapers og grønne urter (7) 

Bagte grøntsager og flækærtehummus (8) 

 

DAGENS VEGETARRET   

Æggekage med flere slags tomat, spinat og mozzarella (7) 

(Leveres også i en vegansk udgave) 

 

BRØD 

Økologisk surdejsbrød og rugbrød fra Meyers Bageri (1) 

 

DAGENS SHOT 

Ingefær, æble 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 21 
TORSDAG D. 27. MAJ 

 

DAGENS LIVRET 

Gris i koma med kål, porrer, krydret sauce med kardemomme og ingefær (7) 

Basmatiris 

Mangochutney 

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

 

DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Aloo tikki Indisk salat af kartofler og ærter med frisk koriander, chili og lime 

Blomkåls couscous med mynte og mandler (8) 

 

DAGENS DELIKATESSER  

Kyllingesalat med svampe og syltede og sprøde kål (7) 

Solbærbagte rødbeder med gedefriskost, hasselnødder og solbærcrumble (7, 8) 

 

DAGENS VEGETARRET   

Vegetar korma med kartofler og kikærter i krydret sauce med kardemomme og ingefær (7) 

(Leveres også i en vegansk udgave) 

 

BRØD 

Økologisk surdejsbrød og rugbrød fra Meyers Bageri (1) 

 

DAGENS KAGE 

Økologisk gulerodsmuffin (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 21 
FREDAG D. 28. MAJ 

 

DAGENS LIVRET 

Stir fry nudler med terriyaki kalv og lime/chili marineret grøntsager (8) 

Syltede daikon med koriander 

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

 

DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Rissalat med mango, rødløg og peanuts (8) 

Grønne blade med agurk, salturt og sesamvinaigrette 

 

DAGENS DELIKATESSER  

Griserilette med sprød æble, estragon og sød senneps dressing 

Ceviche af torsk med chili, lime og sprøde majs 

 

DAGENS VEGETARRET   

Stir fry nudler med teriyakitofu og lime/chili marineret grøntsager 

(Leveres også i en vegansk udgave) 

 

BRØD 

Økologisk surdejsbrød og rugbrød fra Meyers Bageri (1) 

 


