
 

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 48 
MANDAG D. 29. NOVEMBER 

 
DAGENS LIVRET 

Berbere krydret kylling med spicy tomatsauce 

Egyptisk krydret couscous (1) 

Snittede vinterurter 

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

 
DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Linser, rødbeder, æbler, bagte rødløg og fynsk rygeost (7) 

Sprøde salater med agurk og høvlet glaskål 

 
DAGENS DELIKATESSER  

Kalv med tapenade og rucola 

Fuglekvidder med økologisk skyr og karse (7) 

 
DAGENS VEGETARRET   

Aubergine samt smørbønner med spicy tomatsauce og egyptisk krydret couscous samt 
snittede vinterurter (1) 

 
 (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 48 
TIRSDAG D. 30. NOVEMBER 

 

DAGENS LIVRET 

Mør gris med BBQ af varme krydderier 

Sweet potatomash med løg og timian (7) 

Syltede rødløg og persille 

 

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

 
DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Broccoli med sprøde blade, grønne bønner og cremet dressing med oregano (7) 

Cæsarsalat med estragon og ristede kerner (1) 

 
DAGENS DELIKATESSER  

Krydret kalkun med pesto 

Bønnespread med syltet spidskål og kommen 

 

DAGENS VEGETARRET   
Udvalg af squash og løg med BBQ af varme krydderier. Dertil sweet potatomash med løg og 

timian samt syltede rødløg og persille (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 48 
ONSDAG D. 1. DECEMBER 

 
DAGENS LIVRET 

Kalv i krydret massaman karry med peanuts, kokosmælk, laurbær, stjerneanis og chili (8) 

Dampede ris 

Syltede gulerødder samt kørvel 

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

 
DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Gulerødder bagt med rørsukker og æblecider, vendt med mizuna og ristet boghvede 
 

Sprøde kål, gulerødder og glaskål med misodressing 
 

 
DAGENS DELIKATESSER  
Flæskesteg og rødkål 

 
Klassisk hønsesalat med svampe, løg og bacon 

 
DAGENS VEGETARRET   

Kikærter i krydret massaman karry med peanuts, kokosmælk, laurbær, stjerneanis og chili. 

Dertil dampede ris, syltede gulerødder og kørvel (8) 

 

 (Leveres også i en vegansk udgave) 

 
BRØD 

Økologisk surdejsbrød og rugbrød fra Meyers Bageri (1) 

 

DAGENS SHOT 

Æble, brombær, ingefær, 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 48 
TORSDAG D. 2. DECEMBER 

 
DAGENS LIVRET 

Stegt kalkun med hvidløg og timian med cremet paprikasauce (1, 7) 

Stegte kartofler 

Hakket persille 

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

 
DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Grillede blomkål med kikærter, mynte og spinat 
 

Sprød hjertesalat, endive og radicchio 
 

DAGENS DELIKATESSER  
Oksesalami med cornichoner, syltede løg, selleri og remoulade 

 
Økologiske æg med agurk, radiser, purløg og urtemayonnaise 

 
 

DAGENS VEGETARRET   
Linsedeller med hvidløg og timian med cremet paprikasauce. Serveret med stegte kartofler og 

hakket persille (1, 7) 
 

(Leveres også i en vegansk udgave) 

 
BRØD 

Økologisk surdejsbrød og rugbrød fra Meyers Bageri (1) 

 

DAGENS KAGE 

Brunkage (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 48 
FREDAG D. 3. DECEMBER 

 
DAGENS LIVRET 

Langtidstilberedt okse med æbler og Meyers æblejuice (1, 7) 
 

Dampede korn (1) 
 

Syltet selleri, purløg samt citronskal 
 

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

DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Rød spidskål, rucola, røde linser og solbær vinaigrette 

Udvalg af spædsalater med crudite af glaskål 

 
DAGENS DELIKATESSER  

Rullepølse med sky, løg og karse 

Rejesalat med asparges, løg og dild (2) 

 
DAGENS VEGETARRET   

Hestebønner sauteret med løg, æbler og æblejuice. Dertil dampede korn med salvie, syltede 
selleri, purløg og citronskal (1, 7)  

(Leveres også i en vegansk udgave) 

 
BRØD 

Økologisk surdejsbrød og rugbrød fra Meyers Bageri (1) 

 


