UGE 2
MANDAG D. 10. JANUAR
DAGENS LIVRET
Velouté med hønsekød, svampe og asparges (1, 7)
Lune tarteletter (1)
Syltede gulerødder vendt med persille
(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
Røget filet med tapenade og rucola
Tunsalat rørt med økologisk skyr, majs, citron og dild (7)
DAGENS VEGETARRET
Velouté med svampe og bagte jordskokker
(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 2
TIRSDAG D. 11. JANUAR
DAGENS LIVRET
Langtidsstegt mør nakkekam i tomatsauce med oliven (1)
Stegte butternut squash og hvedekerner med løg og timian
Gremolata
(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
Kalve leverpostej med champignon, kalvebacon og surt
Økologiske æg med agurk, radiser, purløg og urtemayonnaise

DAGENS VEGETARRET
Selleri, aubergine og svampe i tomatsauce med oliven
(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 2
ONSDAG D. 12. JANUAR
DAGENS LIVRET
Meyers butter chicken toppet med forårsløg og koriander (7, 8)
Dampede basmatiris med varme krydderier
Forårsløg, mynte og koriander
(Leveres også i en udgave tilberedt med gluten- og laktosefri alternativer)
DAGENS GRØNNE TILBEHØR
Gulerodssalat med hvedekerner, rosiner, sennepsdressing og friske urter (1)
Fennikel og æblesalat med rucola og urter
DAGENS DELIKATESSER
Rullepølse med stærk sennep og cornichoner
Klassisk hønsesalat med svampe, løg og bacon
DAGENS VEGETARRET
Meyers butter squash toppet med forårsløg og koriander
(Leveres også i en vegansk udgave)
BRØD
Økologisk surdejsbrød og rugbrød fra Meyers Bageri (1)

DAGENS SHOT
Gulerod, æble, citron og 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 2
TORSDAG D. 13. JANUAR
DAGENS LIVRET
Kalkun cuvette med cremet paprika sauce (1, 7)
Stegte rodfrugter med timian
Hakket persille og syltede løg
(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
Flæskesteg og rødkål
Røget makrel med hjemmelavet tomatmayo, dild og sprød rug (1, 7)
DAGENS VEGETARRET
Bønner med cremet paprika sauce, stegte rodfrugter med timian og nordisk gremolata
(Leveres også i en vegansk udgave)
BRØD
Økologisk surdejsbrød og rugbrød fra Meyers Bageri (1)

DAGENS KAGE
Mint kage med chocolate chips (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 2
FREDAG D. 14. JANUAR
DAGENS LIVRET
Gammeldaws kalvesteg
Hasselbagte butternut squash
Rå marinerede tyttebær
(Leveres også i en udgave tilberedt med gluten- og laktosefri alternativer)
DAGENS GRØNNE TILBEHØR
Bagt spidskål med rå syltede tyttebær, kikærter og hasselnødder (8)
Rødbedesalat med feta og solsikkekerner (7)
DAGENS DELIKATESSER
Roastbeef med pickles og peberrod
Fuglekvidder med økologisk skyr og karse (7)
DAGENS VEGETARRET
Linsefarsbrød med hasselbagte butternut squash og rå marinerede tyttebær
(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.

