
 

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 49 
MANDAG D. 6. DECEMBER 

 
DAGENS LIVRET 

Italienske oksekødboller i tomatsauce med løg, hvidløg, gulerødder og selleri 

Pasta penne vendt med oliven tapenade 

Mix af syltet rødløg og kinaradise (1, 7) 

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

 
DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Grønne linser med grillede pebre, tomater og milde løg 

3 slags kålsalat med kinaradise og citrondressing 

 
DAGENS DELIKATESSER  

Fiskefrikadeller med remoulade og citron (1) 

Æggesalat rørt med hytteost og urter (7) 

 
DAGENS VEGETARRET   

Vegetardeller i tomatsauce med løg, hvidløg, gulerødder og selleri. Serveret med pasta penne 
vendt med oliven tapenade (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 49 
TIRSDAG D. 7. DECEMBER 

 

DAGENS LIVRET 

Glaseret hamburgerryg med sennepssovs (1, 7) 

Kogte kartofler 

Hakket kruspersille 

 

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

 
DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Stegt pastinak med quinoa, græskarkerner og sennepsvinaigrette 

Grøn salat med vinaigrette og variation af ærter 

 
DAGENS DELIKATESSER  

Kalvebryst med peberrodscreme og kapers 

Kalkunsalat med paprika og milde løg 

 

DAGENS VEGETARRET   
Krydret bønne farsbrød med sennepssovs og kogte kartofler 

(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 49 

ONSDAG D. 8. DECEMBER 
 

DAGENS LIVRET 
Indisk kylling tikka masala med kardemomme, kommen og citronsaft 

Ris med gurkemeje 

Syltede urter og salvie 

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

 
DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Gulerodssalat med hvedekerner, rosiner, sennepsdressing og friske urter 
 

Fennikel og æblesalat med rucola og urter 
 

 
DAGENS DELIKATESSER  

Roastbeef med ristede løg og remoulade 
 

Æg og tomat 
 

DAGENS VEGETARRET   

Indisk tikka masala med bønner, kardemomme, kommen og citronsaft. Serveret med ris med 

gurkemeje.  

 

 (Leveres også i en vegansk udgave) 

 
BRØD 

Økologisk surdejsbrød og rugbrød fra Meyers Bageri (1) 

 

DAGENS SHOT 

Gulerod, æble, citron, ingefær 

 



 

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 49 

TORSDAG D. 9. DECEMBER 
 

DAGENS LIVRET 
Langtidsstegt oksetykkam med sur/sød mariande 

Ægnudler med kål, svampe, gulerod og tamarind 

Forårsløg, bønnespirer og sesam 

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

 
DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Hvide bønner med persillepesto, ristet squash og cherrytomater 
 

Hjertesalat med mormor dressing, radiser og forårsløg (7) 
 

DAGENS DELIKATESSER  
Skinke og italiensk salat 

 
Kartoffel med pesto og semi tørrede tomater 

 
 

DAGENS VEGETARRET   
Risnudler med aubergine, kål, svampe, gulerod og tamarind 

 
(Leveres også i en vegansk udgave) 

 
BRØD 

Økologisk surdejsbrød og rugbrød fra Meyers Bageri (1) 

 

DAGENS KAGE 

Æble sandkage (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 49 

FREDAG D. 10. DECEMBER 
 

DAGENS LIVRET 
Stegt andelår 

 
Julerisotto med løg, svampe og selleri 

 
Ristede nødder og urter (7, 8) 

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

 
DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Bagt spidskål med råsyltede tyttebær, kikærter og hasselnødder (8) 

Rødbedesalat med feta og solsikkekerner (7) 

 
DAGENS DELIKATESSER  

Kamsteg med rødkål og syltede agurker 

Rimmet torsk med græskar pure, varme krydderier og kerner 

 
DAGENS VEGETARRET   

Stegt julesalat – julerisotto med svampe og selleri  

(Leveres også i en vegansk udgave) 

 
BRØD 

Økologisk surdejsbrød og rugbrød fra Meyers Bageri (1) 

 


