
Ring på 33 25 45 95

kl. 7-18

@meyersbageri ·   meyers.dk/gl-kongevej

Surdejsboller med smør og ost 30
+ marmelade 10

Wienerbrød 28-42

Kager 28-60

Madbrød 40
med kartofler, Vesterhavsost og pesto
med oliven, feta og pesto

Toast 40
med skinke, ost og sennep

Grillet croissant 38
med skinke og ost

fra kl. 9

Yoghurt fra Søtofte og granola 65
Ristede mandler, hasselnødder, sesam 
og vilde svenske blåbær

Arme riddere 95
Toast på Pullmann-brød, honning, 
brunet smør og vilde svenske blåbær

Røræg og pølse 95
Grillet surdejsbrød, salcicca 

og blommeketchup

Figentærte og vaniljeis 75



fra kl. 11

Vores tilgang

Surdejsbrød 40
Friskkærnet smør

Grøn salat 85
Salater fra Søtofte, æg, urter,
kærnemælksdressing og havgus-ost

Æg og fritter 95
To blødkogte æg, fritterede kartofler
og sauce a la l’Entrecôte

Tomatsalat 95
Tomater fra Saxenhøj, basilikum, 
balsamisk eddike fra Nordhavn

Bønnetoast 95
Hummus på “Lollandske ærter” og salsa 
med grillede grønne bønner fra Svanholm

Fritteret aubergine 125
Syltet glaskål, karry og ris

Vores grøntsagsorienterede 
menu udvikler sig løbende i takt

med sæsonen og bygger på råvarer
fra lokale gårde og mindre produ-
center. I såvel køkken som bageri
bruger vi mel formalet af dansk

økologisk korn. Pizzaerne laver vi
af en langtidsfermenteret dej på

70% sjællandsk hvedetype 00 
og 30% stenformalet, sigtet

Mariagertobahvede.

Vores egen æblemost 35

Appelsinjuice fra Frankly 35

Limonade og iste fra Rebæl 40
Vælg mellem hyldeblomst, rabarber,
citron/ingefær eller ferskeniste

Sodavand fra Naturfrisk 35
Vælg mellem cola, appelsin og sport

Kombucha fra Læsk 45
Vælg mellem hindbær, hyldeblomst
og kaffe

Danskvand fra Naturfrisk 30

Kande med postevand 15

Kaffe fra Coffee Collective

Espresso 26

Cortado 38

Americano 34

Caffe Latte 42

Cappuccino 44

Islatte 48

Ekstra shot 6

Filterkaffe 35

Sort iskaffe 45

Te fra Sing Tehus 32
Vælg mellem Breakfast tea og Herbal mint

Varm chokolade fra Summerbird 38


