
 

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 22 
MANDAG D. 30. MAJ 

 
DAGENS LIVRET 

Klassisk kylling i karry med sommergrønt og varme krydderier (7) 

Dampede basmatiris med kardemomme (V) 

Æble-chutney med ingefær, chili og rosiner (V) 

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

 
DAGENS VEGETARRET   

Svampe og ærteprotein i klassisk karry med sommergrønt og varme krydderier 

 (Leveres også i en vegansk udgave) 

 
SALATER 

Broccoli, hvide bønner, semi dried tomater, hjertesalat og solsikkekerner (V) 

Råkost af knoldselleri, blegselleri, pære, løvstikke og yoghurt (7) 

 
DELIKATESSER  

Hummus med syltet butternut squash (V) 

Kamsteg med rødløgschutney, syltede agurker og kørvel 

 
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 22 
TIRSDAG D. 31. MAJ 

 

DAGENS LIVRET 

Torsk, spinat og chorizo gratineret med vellouté på riesling (1, 7) 

Nye kartofler vendt med dild (V) 

Urtetopping 

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

 
DAGENS VEGETARRET   

Blomkålsgratin med økologisk ost (1, 7) 

(Leveres også i en vegansk udgave) 

 
SALATER 

Rugkerner med flere slags kål, æble og nordisk dressing (1) 

Grønne bønner med rucola, radicchio og springløg (1) 

 
DELIKATESSER  

Landpaté af gris med grov sennep og surt (7) 

Hvidskimmelost med bær kompot (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 22 
ONSDAG D. 1. JUNI 

 
DAGENS LIVRET 

Gullasch med mørt oksekød, paprika, løg, gulerod og selleri – toppes med hakket persille 
 

Løse økologiske ris (V) 
 

Økologisk creme fraiche (7) 
 

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

 
DAGENS VEGETARRET   

Vegansk gullasch med røde kidney bønner, paprika, løg, gulerod og selleri (V) 

(Leveres også i en vegansk udgave)  

 
SALATER 

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

Sprøde salater med agurk og høvlet glaskål 

 
DELIKATESSER  

Æggekage med purløgspesto, svampe og syltet rødløg (7) 

Stegte sild med estragonmayo, dild og syltet fennikel 

 
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 22 
TORSDAG D. 2. JUNI 

 
DAGENS LIVRET 

Forloren hare af kalv og gris med rasp, bacon og skysauce (1, 7) 
 

Kartofler vendt med persille (V) 
 

Syltede ribs (V) 
 

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

 
DAGENS VEGETARRET   

Vegetarisk farsbrød med røgede pastinakker og skysauce (1) 

(Leveres også i en vegansk udgave)  

 
SALATER 

Blomkålssalat med hvid quinoa og grov sennepsdressing (V) 

Sprød hjertesalat, radicchio, frissé og estragon (V) 

 
DELIKATESSER  

Tunsalat med knasende kål, bladselleri, radiser, estragon og purløg (7) 

Sprængt spidsbryst, rødløg, peberrodscreme og karse (7) 

 
BRØD 

Økologisk surdejsbrød og rugbrød fra Meyers Bageri (1) 

 

DAGENS KAGE 

Kokoskage (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 22 
FREDAG D. 3. JUNI 

 
DAGENS LIVRET 

Gyros marineret kylling med stegte løg 
 

Pitabolle med rosmarin og oregano (1) 
 

Skyrcreme med urter (7) 
 

Syltede rødløg (V) 
 

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

DAGENS VEGETARRET   
Pulled knoldselleri og hvidkål med gyros (V) 

(Leveres også i en vegansk udgave) (8) 

 
SALATER 

Tomat, agurk, rødløg, oregano, oliven, romaine og feta (7) 

Kikærter, mynte, citrus, bagte og rå gulerødder (V) 

 
DELIKATESSER  

Røget okseinderlår med tomat tapenade og syltede glaskål (7) 

Skinkesalat med æbler, sommerløg, drueagurker, sennep og purløg (7) 

 
BRØD 

Økologisk rugbrød fra Meyers Bageri (1) 

 


