
 

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 25 
MANDAG D. 21 JUNI 

 

DAGENS LIVRET 

Kyllingelår stegt med cayenne og Espelette 

Cajun rice med tomat  

Salsa af tomater, forårsløg og syltet chili 

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

 

DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Grønne salater med oliven, rødløg, crudité af gulerod og merian vinaigrette 

Bønnesalat med grønne og hvide bønner, bagt fennikel & tomat 

 

DAGENS DELIKATESSER  

Fennikelsalami med sur/sød chutney af tomat og løg og kapersmayonaise 

Frittata med kartofler og estragon (7) 

 

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) 

 

 

 



 

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 25 
TIRSDAG D. 22. JUNI 

 

DAGENS LIVRET 
Kalv braiseret i hvidvin og citron med gulerod, fennikel og timian 

 
Kartofler vendt med smør(7) 

Urtesmash af krydderurter 

Agurkesalat 

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

 

DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Grillede auberginer med pinjekerner, citronskal og trøffeldressing(7, 8) 

Råkost af gulerødder, kål, solsikkekerner og æble og tørret tranebær 

 

DAGENS DELIKATESSER  

Tørsaltet skinke med figner i balsamico 

Citronmarinerede, stegte squash med mozzarella og basilikum (7) 

 

DAGENS VEGETARRET   

Stegte svampe i hvidvin og citron med gulerod, fennikel og timian 

(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 25 
ONSDAG D. 23. JUNI 

 

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 

Hvide bønner, tomat, majs, blegselleri og peberfrugt 
 

Vandmelon med feta, mynte, granatæblesirup & tørrede sorte oliven 
 

DAGENS DELIKATESSER  
Haydari af grillet peberfrugt og feta 

 
Kyllingesalat med karry, svampe og syltet selleri(7) 

 
DAGENS VEGETARRET   

Stegt halloumi og auberginer(7) 
 

(Leveres også i en vegansk udgave) 

 

BRØD 

Økologisk surdejsbrød og rugbrød fra Meyers Bageri (1) 

 

DAGENS SHOT 

Rødbede, ingefær, 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 25 
TORSDAG D. 24. JUNI 

 

DAGENS LIVRET 

Massaman karry med gris, kartofler, løg, lime, fiskesauce og peanuts  

Syltet agurk, chili og koriander (8) 

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

 

DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Risnudler med syltet gulerod, kinaradise og agurk, sprød kål med tang og salturt 

Kålsalat med mynte, koriander og ristet sesam 
 

DAGENS DELIKATESSER  
Koldrøget laks med syrnet fløde og røget paprika(7) 

 
Kartoffelmad med løvstikkemayo og sprøde løg (1) 

 
 

DAGENS VEGETARRET   
Massaman karry med tofu, kartofler, løg, lime, svampesoya og peanuts (8) 

 
(Leveres også i en vegansk udgave) 

 

BRØD 

Økologisk surdejsbrød og rugbrød fra Meyers Bageri (1) 

 

DAGENS KAGE 

Mørk brownie med valnød (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 25 
FREDAG D. 25. JUNI 

 
DAGENS LIVRET 

Stegt hakkebøf med løgsoubise, og skysauce (7) 
 

Glaseret rødbede 
 

Agurkesalat med peberrod 
 

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

DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Cremet kartoffel salat, med purløg, agurk og radiser (7) 

Grønne blade og salted squash, timian, ristede kerner og syrnet fløde 

 

DAGENS DELIKATESSER  

Roastbeef med bearnaisecreme og syltede løg 

Kyllingebryst med romesco, basilikum og ristede mandler (8) 

 
DAGENS VEGETARRET   

Flækærtebøf med løgsoubise og skysauce 
 

(Leveres også i en vegansk udgave) 

 

BRØD 

Økologisk surdejsbrød og rugbrød fra Meyers Bageri (1) 

 


