
 

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 15 
MANDAG D. 11. APRIL 

 
DAGENS LIVRET 

Tomatsauce med chorizo, oliven, svampe, løg og hvidløg 

Rigatoni pasta (1) 

Persille vendt med parmesan (7) 

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

 
DAGENS VEGETARRET   

Tomatsauce med oliven, kapers og let røgede svampe (V) 

 (Leveres også i en vegansk udgave) 

 
SALATER 

Grillede squash med ristede solsikkekerner, belugalinser, rucola, citronskal & trøffeldressing 
(7) 

Tomater, artiskok, radicchio, oregano og balsamico (V) 

 
DELIKATESSER  

Fiskefrikadelle med remoulade, citron og dild (7) 

Hytteost toppet med radiser, agurk og brøndkarse (7) 

 
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 15 
TIRSDAG D. 12. APRIL 

 

DAGENS LIVRET 

Kyllingelår Danoise med lys skysauce (1, 7) 

Kogte økologiske kartofler vendt med persille (V) 

Agurkesalat og rabarberkompot (V) 

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

 
DAGENS VEGETARRET   

Skiver af stegt knoldselleri med selleripuré, syltet løg og persille (7) 

(Leveres også i en vegansk udgave) 

 
SALATER 

Bagte violette gulerødder og fint snittet rødkål, sennep og syltede rødløg (V) 

Broccoli, fennikel med løvstikkesalsa og ristede hasselnødder (V, 8) 

 
DELIKATESSER  

Frittata med asparges og kørvel og tapenade af tomater (7) 

Udvalg af charcuteri med sennep og surt 

 
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 15 
ONSDAG D. 13. APRIL 

 
DAGENS LIVRET 

Farsbrød af lam, okse og soltørrede tomater (1) 
 

Pilaf af ris, linser og vermicelli (1, V) 
 

Muhammara (1, 8) 
 

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

DAGENS VEGETARRET   
Vegansk farsbrød med svampe og urter (V) 

(Leveres også i en vegansk udgave) 

 
SALATER 

Flade bønner, haricots verts, bagte løg, spinat, hestebønner og tomat-vinaigrette (V) 

Romaine, spidskål, feta, agurk, radiser og mynte (7) 

 
DELIKATESSER  

Rejesalat, glaskål, persille, kapers, røget chili og citron (2, 7) 

Økologiske æg, persillemayo, drueagurk og karse 

 
BRØD 

Økologisk surdejsbrød og rugbrød fra Meyers Bageri (1) 

 

DAGENS SHOT 

Rødbede, ingefær og citron 

 


