DE EKSOTISKE
En duft af Korea
Nudelret med spicy oksekød, grøntsager og sojasauce

Kr. 45

tilbehør
DET KOLDE TILBEHØR:
Spidskålssalat med mormordressing
Med spidskål, broccoli, radiser, forårsløg og persille

Kr. 23

En duft af Singapore
Nudelret med kylling, grøntsager og mango-ananas-kokossauce

Kr. 45

Tomatsalsa med et strejf af chili
Tomat, agurk, rødløg, rød og grøn peberfrugt

Kr. 25

Meyers Butter Chicken
Efter curry master Saleh Uddin Ahmeds opskrift

Coleslaw wild west

Kr. 50

Hvidkål, gulerod og dressing

Kr. 23

Cofocos Kylling i rød karry
Kylling i cremet kokosmælk med rød karry, bambusskud,
citrongræs og limeblade

Kr. 45

Gulerodssalat
med Quinoa, mandler og tranebær

Kr. 20
Perlebygsalat
med selleri

Kr. 20
DET LUNE TILBEHØR:
Sellerikompot

Basmati ris

med et strejf af hvidløg

kogte

Kr. 20

Kr. 20
Kartoffelmos
Kr. 20

En duft af Singapore, nudelret
med kylling, grøntsager og
mango-ananas-kokossauce

Dette menukort gælder til og med lørdag den 9. april

MENU

KORT

Salater

DE ITALIENSKE

Måltidssalat med pasta, sød chili
og kæmperejer
Kr. 45
Marokkansk inspireret couscoussalat
med grillet kylling
med mynte-dressing, mandler, ærter og abrikoser

Kr. 45
Kyllingesalat med en smag af Italien

Pasta Carbonara med champignon og bacon
Cremet Mascapone sauce, et drys rødløg og persille

Kr. 42

Frikadeller med vridkål
og perlebygsalat og et
drys frisk timian

Pizza Prosciutto
Tomatsauce, Mozzarella, italiensk skinke, bacon, Grana ost og frisk rucola

Livretterne

Kr. 49
Pizza Margherita
Tomatsauce, Mozzarellaost og tørrede tomater

med pasta, Regato ost og pestodressing

Kr. 45

Kr. 49
Millionbøf

Ranch salat med Peppalicious dressing
med grillet oksekød, fuldkornspasta og semi-dried tomater

Kr. 45

Meyers Lasagne

med et strejf af ribsgelé

Kødsauce med oregano og Mozzarella på toppen

Kr. 35

Kr. 50

Medister

Sprød salat med grillet kylling,
æble og fuldkornspasta
Kr. 45
Couscoussalat med falafel og
granatæbledressing (vegetar)
Kr. 45
Sprød pæresalat med blå ost
og hindbærdressing (vegetar)
Kr. 45

Salaterne her er et måltid i sig
selv, men kan naturligvis også
deles - f.eks. som forret

Økologisk Bolognese

med stuvet hvidkål

Hakket oksekød med tomat, løg, selleri og gulerødder.
Let krydret med hvidløg og timian

Kr. 35

Kr. 42

Frikadeller med vridkål
Stuvet hvidkål som i Sønderjylland

Kr. 35
Boller i karry
Kr. 35

Millionbøf med sellerikompot,
piftet op med strimlet rød
peberfrugt og persilledrys

Pizza Prosciutto med
et drys frisk rucola

