
 

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 30 
MANDAG D. 26 JULI 

 
DAGENS LIVRET 

Hamburgerryg med sommergrøntsager i let frikassé(1, 7) 

Smørdampede kartofler (7) 

Sprød agurkesalat  

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

 
DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Linser, bladselleri, æbler, bagte sommerløg og fynsk rygeost (7) 

Bønnesalat med urtedressing, grillede gulerødder og spidskål 

 
DAGENS DELIKATESSER  

Oksepastrami med rabarberchutney og flødeost med peberrod(1, 7) 

Æggesalat med agurk, radise og karse(1, 7) 

 
DAGENS VEGETARRET   

Helstegt, røget knoldselleri med sommergrøntsager i let frikassé (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 30 

TIRSDAG D. 27. JULI 
 

DAGENS LIVRET 
Kalkun og stegte grøntsager i teriyaki 

 
Marinerede ægnudler(1) 

Stegte sprøde asiatiske løg  

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

 
DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Caesar salat med romaine, croutoner og hvidløgs dressing drysset med estragon (1,7) 

Sprøde salater med saltristede græskarkerner 

 
DAGENS DELIKATESSER  

Serranoskinke med bagte cherrytomater og parmesancréme(1, 7) 

Kartofler med urtemayo og syltede løg 
 

DAGENS VEGETARRET   
Tofu, svampe og stegte grøntsager i Teriyaki 

(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 30 

ONSDAG D. 28. JULI 
 

DAGENS LIVRET 
Kalvebryst i BBQ med røget paprika og æblemost 

Krydrede tomat-ris og marinerede, bagte peberfrugter  

Aioli  

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

 
DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Sprød sommer salat med nye grøntsager og syltede grønne tomater   
 

Kålslaw 
 

DAGENS DELIKATESSER  
Tunsalat med sprød blomkål, radise og purløg(1, 7) 

 
Bagt peberfrugt med mojo og feta(1, 7) 

 
DAGENS VEGETARRET   

Grillet ost i BBQ med røget paprika og æblemost 
 

(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 30 

TORSDAG D. 29. JULI 
 

DAGENS LIVRET 
Stegt kyllingelår og sommerragout af nye kartofler, tomat, squash, løg (1, 7) 

Urtesmash  

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

 
DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Salat af flere slags ærter og grillet artiskokbunde vendt med lime vinaigrette 
 

Flækærtesalat med broccoli, ærter og sennepsvinaigrette 
 

DAGENS DELIKATESSER  
Skinkesalat med æbler, sommerløg og sennep(1, 7) 

 
Kyllingepølse med hvidløgsmayo og syltet squash 

 
DAGENS VEGETARRET   

Tærte med fyld af nye kartofler, tomat, squash og løg (1, 7) 
(Leveres også i en vegansk udgave) 

 
BRØD 

Økologisk surdejsbrød og rugbrød fra Meyers Bageri (1) 

 

DAGENS KAGE 

Linser (7) 

 
 

 



 

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 30 

FREDAG D. 30. JULI 
 

DAGENS LIVRET 
Pulled pork med hjemmelavet chilisauce (7) 

 
Hjemmebagt sesambolle (1) 

 
Miso mayonnaise 

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

 
DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Bulgur med tomat, persille og ristede græskarkerner (1) 

Græsk salat med tomater, oliven, agurker og grønne blade 

 
DAGENS DELIKATESSER  

Kylling med karrydressing og karse(1, 7)  

Økologiske æg med tomat, mayo og purløg  

 
DAGENS VEGETARRET   

Vegetarkebab med hjemmelavet chilisauce 

(Leveres også i en vegansk udgave) 

 
BRØD 

Økologisk surdejsbrød og rugbrød fra Meyers Bageri (1) 

 


