
 

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 32 
MANDAG D. 9 AUGUST 

 
DAGENS LIVRET 

Gris i rød karry og kokosmælk med masser af grøntsager 

Dampede ris 

Asiatiske agurker med chili og koriander 

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

 
DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

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

Bønnesalat med rød peber, citrongræs og thaibasilikum 

 
DAGENS DELIKATESSER  

Oksebryst med wasabimayo, agurk og shisokarse(1) 

Rejesalat med bagt peberfrugtcreme & basilikum 

 
DAGENS VEGETARRET   

Grillede blomkål i rød karry og kokosmælk med 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 32 

TIRSDAG D. 10. AUGUST 
 

DAGENS LIVRET 
Kylling stegt med urter, hvidløg og citron 

 
Rå og bagte rødder med oliven og tomat 

Citron & urtecreme 

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

 
DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Bønnesalat med grønne og hvide bønner, bagt fennikel & tomat 

 Glaskål og majroer med bitre salater 

 
DAGENS DELIKATESSER  

Kylling med karrydressing og sprød bacon(1, 7) 

Økologiske æg med tomat, mayo og purløg(1, 7) 

 

DAGENS VEGETARRET   
Kornotto med svampe, løg, citronskal, friskost, urter og Grana Padano(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 32 

ONSDAG D. 11 AUGUST 
 

DAGENS LIVRET 
Kalvecuvette i crémet sauce med semitør tomat, selleri og gulerod (1, 7) 

Hvedekerner med squash 

Marinerede oliven  

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

 
DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Vandmelon med feta, mynte, granatæblesirup & tørrede sorte oliven 
 

Bagt og rå fennikel med sprød kål, agurk og oregano 
 

DAGENS DELIKATESSER  
Røget filet med ærtecréme og sprøde kål(1) 

 
Stegt og rå squash med mojo og feta(1, 7) 

 
DAGENS VEGETARRET   

Stegt kejserhat i mojo med rå broccoli og ristet courgette, økologisk hytteost med forårsløg, 
urter og karse(7) 

 
(Leveres også i en vegansk udgave) 

 
BRØD 

Økologisk surdejsbrød og rugbrød fra Meyers Bageri (1) 

 

DAGENS SHOT 

Gulerod, ingefær, æble, 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 32 

TORSDAG D. 12 AUGUST 
 

DAGENS LIVRET 
Skinkefrikadeller med stuvede spidskål, grønne ærter og timian(1, 7) 

Dampede kartofler 

Syltede rødbeder  

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

 
DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Kålsalat med mynte, koriander og ristet sesam 
 

Grønne linser og savojkål med pære og dijon 
 

DAGENS DELIKATESSER  
Kalkun i paprika med crémet flødeost, purløg og danske agurker(1, 7) 

 
Nye kartofler med løvstikkemayo og sprøde løg 

 
DAGENS VEGETARRET   

Vegetardeller med stuvede spidskål og kartofler, med grønne ærter og timian(1, 7) 
(Leveres også i en vegansk udgave) 

 
BRØD 

Økologisk surdejsbrød og rugbrød fra Meyers Bageri (1) 

 

DAGENS KAGE 

Æblesandkage (1,7) 
 

 



 

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 32 

FREDAG D. 13. AUGUST 
 

DAGENS LIVRET 
Steak sandwich af langtidsstegt oksekam med bløde løg og ost og (7) 

 
Brioche bolle (1) 

 
Bearnaisecreme (7) 

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

 
DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Bagte søde kartofler med sommerløg, ristede græskarkener & chipotle vinaigrette 

Rå rødbede og lilla spidskål i citrusvinaigrette 

 
DAGENS DELIKATESSER  

Røget skinke med sennepscreme og syltede løg 

Tunasalat med tomater, dild, citron & cornichoner 

 
DAGENS VEGETARRET   

Steak Tempeh sandwich med bløde løg, ost (1, 7) 

(Leveres også i en vegansk udgave) 

 
BRØD 

Økologisk surdejsbrød og rugbrød fra Meyers Bageri (1) 

 


