
 

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 36 
MANDAG D. 6. SEPTEMBER 

 
DAGENS LIVRET 

Bouef Bourguignon med bacon, perleløg og gulerødder (1, 7) 

Stegt rodfrugter 

Persillemix 

 

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

 
DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Ristet blomkål og kartofler med tahin-yoghurt og granatæblekerner (1) 

Snittet spidskål med kørvel, salatløg, persille og tomat vinaigrette 
 

DAGENS DELIKATESSER  
Kamsteg med krydret rødløgschutney  

 
Tunsalat med tomat, mayo, citron & dild 

 
DAGENS VEGETARRET   

Aubergine Bourguignon med perleløg, gulerødder samt rodfrugter og persille 
 

 (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 36 

TIRSDAG D. 7. SEPTEMBER 
 

DAGENS LIVRET 

Meyers stegte medister (1, 7) 

Serveret med sennepsstuvede kartofler, timian og persille (1, 7) 

Lynsyltet spidskål med dildfrø 

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

 
DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Grønne bønner, kål og krydret tomatdressing  

Salat med bladselleri, æble, perlebyg ,pærevinaigrette og masser af krydderurter(1) 

 
DAGENS DELIKATESSER  

Kogt kalvespidsbryst med hjemmelavet pickles, peberrod og karse  

Fuglekvidder af skinke, løg, purløg og mayo 

 

DAGENS VEGETARRET   
Stegt squash med sennepsstuvede kartofler, timian 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 36 

ONSDAG D. 8. SEPTEMBER 
 

DAGENS LIVRET 
Ungarnsk gullash med svampe, syltede perleløg & urter  

Dampede ris 

Syltede rødløg vendt med persille 

 

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

 
DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Grøn salat med agurk, spæde salater, selleri og grøn peber 
 

Råkost af gulerod & æble med saltede solsikkerkerner & tørrede tranebær 
 

DAGENS DELIKATESSER  
Roastbeef med remoulade, syltede løg og peberrod 

 
Æggesalat med drueagurk, karry og masser af urter (7) 

 
DAGENS VEGETARRET   

Tomatiseret tofu med paprika, svampe, syltede perleløg og urter samt dampede ris 

 
(Leveres også i en vegansk udgave) 

 
BRØD 

Økologisk surdejsbrød og rugbrød fra Meyers Bageri (1) 

 

DAGENS SHOT 

Gulerod, havtorn og lime 

 



 

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 36 

TORSDAG D. 9. SEPTEMBER 
 

DAGENS LIVRET 
Gammeldaws kylling med skysauce og surt (1, 7) 

Kogte kartofler  

Kørvel og persille 

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

 
DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Sprød glaskål, raddichio, radiser og sort sesam 
 

Grillede rødder med flækærter, persillesalsa, fennikel frø og anis 
 

DAGENS DELIKATESSER  
Pastrami serveres med grov sennepspickles  

 
Rullepølse med sky og løg 

 
DAGENS VEGETARRET   

Frittata med spinat, kartoffel og hytteost (1,7) 
 

Hakkede marinerede oliven med tomat & persille 
 

(Leveres også i en vegansk udgave) 

 
BRØD 

Økologisk surdejsbrød og rugbrød fra Meyers Bageri (1) 

 

DAGENS KAGE 

Citronkage (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 36 

FREDAG D. 10. SEPTEMBER 
 

DAGENS LIVRET 
Stegt porchetta 

 
Smørbønner, soltørret tomat, gulerødder, squash med oregano & citronskal 

 
Oliven i skiver og estragon 

 
 

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

DAGENS GRØNNE TILBEHØR 
Grillet fennikel med estragon, persilleolie, perlebyg og pære eddike   

Kål slaw med gulerødder, persille og cremet dressing med spidskommen og sellerifrø (7) 

 
DAGENS DELIKATESSER  

Rejesalat med sprød bladselleri og røget tomat (2) 

Rillette af kylling med syltede blommer og grov sennep 

 
DAGENS VEGETARRET   

Falafler af kikærter, kommen og koriander med squash og persille 

Chilisauce med løg, peber, fennikelfrø og Meyers æbleeddike 

Fladbrød (1) 

 

(Leveres også i en vegansk udgave) 

 
BRØD 

Økologisk surdejsbrød og rugbrød fra Meyers Bageri (1) 

 


