
 

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 23 
MANDAG D. 6. JUNI 

 
PINSEDAG 

  



 

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 23 
TIRSDAG D. 7. JUNI 

 

DAGENS LIVRET 

Hele stegte kyllingelår med butterchicken sauce (7, 8) 

Dampede økologiske ris med gurkemeje (V) 

Agurkerelish med koriander, mynte og chili (V) 

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

 
DAGENS VEGETARRET   

Aubergine og portobello i vegetarisk ”butterchicken sauce” (7, 8) 

(Leveres også i en vegansk udgave) 

 
SALATER 

Tomater, kartofler, forårsløg, ærter, koriander, sort sesam og karry (V) 

Hjertesalat, mynte, mango, frissé salat og radise (V) 

 
DELIKATESSER  

Marineret sild vendt i tomatrelish med creme fraiche, løg og kapers (7) 

Stegt okse med dijonnaise, høvlet peberrod, rødbeder og karse  

 
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 23 
ONSDAG D. 8. JUNI 

 
DAGENS LIVRET 

Æggekage med nye kartofler, spinat, nye løg, brændenælde og røget ørred (7) 
 

Nordisk chimichurri af persille, løvstikke, mynte og æblecidereddike (7, 8) 
 

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

 
DAGENS VEGETARRET   

Æggekage med spinat, nye løg, brændenælde, røgede jordskokker og hytteost (7) 

(Leveres også i en vegansk udgave)  

 
SALATER 

Knoldselleri, quinoa, rødløg, dild og sennep (V) 

Romaine, rødbede, kinakål, tranebær og rødbede/solbær-vinaigrette (V) 

 
DELIKATESSER  

Fennikelsalami af gris, semi dried tomater og basilikumcreme (7) 

Svampesalat ”a la hønsesalat” af svampe, vegansk mayonnaise, kapers, cornichoner og løg 
(V) 

 
BRØD 

Økologisk surdejsbrød og rugbrød fra Meyers Bageri (1) 

 

DAGENS SHOT 

Chili & honning 

 



 

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 23 
TORSDAG D. 9. JUNI 

 
DAGENS LIVRET 

Kødsauce på hakket gris, oliven, salvie, merian, hvidløg og tomat 
 

Pasta vendt med olivenolie (1) 
 

Parmesan (7) 
 

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

DAGENS VEGETARRET   
Veggie bolognese på linser, blegselleri, oliven, salvie, merian, hvidløg og tomat (V) 

(Leveres også i en vegansk udgave)  

 
SALATER 

Blomkål, smørbønner, semi dried tomater og persille (V) 

Radicchio, squash, mandler, pære og rosenpeber vinaigrette (V, 8) 

 
DELIKATESSER  

Dyrlægens natmad – kalveleverpostej, saltkød, sherrysky og rå løg (7) 

Grov ærtepuré med grønne asparges, saltbagte græskarkerner og kørvel (V, 8) 

 
BRØD 

Økologisk surdejsbrød og rugbrød fra Meyers Bageri (1) 

 

DAGENS KAGE 

Brownie (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 23 

FREDAG D. 10. JUNI 
 

DAGENS LIVRET 
Stegt oksesteg og bagte persillerødder og pastinakker 

 
Ovnstegte økologiske kartofler 

 
Kold bearnaisecreme og syltede rødløg 

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

 
DAGENS VEGETARRET   

Persillerødder og pastinakker vendt i tangpesto, dild, gulerodspuré og ristede hasselnødder 
(V, 8) 

(Leveres også i en vegansk udgave) (8) 

 
SALATER 

Broccoli, haricots verts, blegselleri, pinto bønner, kapers og solsikkekerner (V) 

Rå og bagte gulerødder, gurkemeje, sultana, mizuni og citron (V) 

 
DELIKATESSER  

Lufttørret skinke – æggestand, purløg og tomat (7) 

Salat af varmrøget laks med blomkål, dild, purløg og citronskal (7) 

 
BRØD 

Økologisk surdejsbrød og rugbrød fra Meyers Bageri (1) 

 


