
 

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 14 
MANDAG D. 4. APRIL 

 
DAGENS LIVRET 

Mør okse i krydret tomatsauce med kikærter og abrikoser 

Lun couscous (1) 

Shawarma chili (V) 

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

 
DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Spinatsalat med sorte bønner, tomater, oliven og forårsløg (V) 

Fennikel, spinat, gulerodscrudité og sultana rosiner (V) 

 
DAGENS DELIKATESSER  

Grov rillettes af gris med sennep og sursød kompot af æble og løg 

Røget makrel med tomatmayo, tomater og løg 

 
DAGENS VEGETARRET   

Tagine af ærteprotein, krydret tomatsauce med kikærter og abrikoser 

 
 (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 14 
TIRSDAG D. 5. APRIL 

 

DAGENS LIVRET 

Stegte kyllingelår med citron og hyldeblomst 

Perlebyg, løg, bladselleri, selleri, gulerod og rapskimolie (1, V) 

Skyr creme med estragon (7) 

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

 
DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Lilla spidskål, haricots verts, hvide bønner, tomat, persille og hindbæreddike-vinaigrette (V) 

Romainesalat, asparges, ærter, radise og mormordressing (7) 

 
DAGENS DELIKATESSER  

Spegepølse med remoulade, syltede agurker og ristede løg (7) 

Æggesalat med semitørret tomat, rødløg og grønne urter (7) 

 

DAGENS VEGETARRET   
Stegt selleri, løg, tempeh med lys sauce tilsmagt med hyldeblomst (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 14 
ONSDAG D. 6. APRIL 

 
DAGENS LIVRET 

Langtidsstegt grisenakke med karamelliseret brun farin på gul ærtepure (7) 
 

Kogte økologiske kartofler vendt med løvstikke og rapskimolie (V) 
 

Sennepssyltede gulerødder og løg (V) 
 

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

DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Broccoli, sort quinoa, agurk, bladselleri, forårsløg og nordisk vinaigrette (V) 

Savojkål, frissé, æble, majroer og rygeostcreme (7) 

 
DAGENS DELIKATESSER  

Lufttørret skinke med urtepesto og oliven (7) 

Mon cayol (rødkitost) med blommechutney, bitre blade og ristede valnødder (7, 8) 

 
DAGENS VEGETARRET   

Blomkålsgratin gratineret med dansk ost (7) 

(Leveres også i en vegansk udgave) 

 
BRØD 

Økologisk surdejsbrød og rugbrød fra Meyers Bageri (1) 

 

DAGENS SHOT 

Agurk, ingefær og 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 14 
TORSDAG D. 7. APRIL 

 
DAGENS LIVRET 

Butterchicken af kylling i krydret sauce (7) 

Aromatiske basmatiris 

Æble- og stikkelsbærchutney (V) 

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

 
DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Salat med kartofler, mungbønner og koriander med gurkemeje og lime dressing (V) 
 

Sprød salat af spidskål, appelsin og birkes (V) 
 
 

DAGENS DELIKATESSER  
Roastbeef, kold bearnaise creme, rødløg og brøndkarse (7) 

 
Tunsalat, rødløg, kapers, chili og persille (7) 

 
DAGENS VEGETARRET   

 
Butter tofu med kikærter og grøntsager i krydret indisk sauce (7) 

 
(Leveres også i en vegansk udgave) 

 
BRØD 

Økologisk surdejsbrød og rugbrød fra Meyers Bageri (1) 

 

DAGENS KAGE 

Nøddemazarinkage (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 14 
FREDAG D. 8. APRIL 

 
DAGENS LIVRET 

Kalvespidsbryst braiseret med rosmarin og urter 

Gnocchi med butterbeans, grana padana og olivenolie (7) 

Basilikumspesto (7) 

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

 
DAGENS GRØNNE TILBEHØR 

Stegt aubergine, pintobeans, rødløg, tomat, oregano og balsamico (V) 
 

Radicchio, spinat, rucola, glaskål, peberolie og ristede kerner (V) 
 

DAGENS DELIKATESSER  
Kartoffelmad med løgmayonnaise, sprød bacon og purløg  

 
Kalkunsalat som fuglekvidder, cornichoner, kørvel, mayonnaise og grov sennep (7) 

 
DAGENS VEGETARRET   

Kålrabi braiseret i tomat, rosmarin og urter (V) 

 

 (Leveres også i en vegansk udgave) 

 
BRØD 

Økologisk surdejsbrød og rugbrød fra Meyers Bageri (1) 

 


