
 

 

 

 

 

Ryhmämenut HEJM Syyskuu-Marraskuu 

Ryhmämenut on suunnattu vähintään 15 hengen ryhmille. Ryhmällä tulee olla 

yhtenäinen menuvalinta, ja tilaus tulee tehdä vähintään (1) viikko ennen tilaisuutta. 

Allergiat ja lopullinen henkilömäärä tulee ilmoittaa viimeistään kolme (3) päivää ennen 

tilaisuutta. SINUN VALINTASI -menussa ryhmä voi valita kahden alku- ja pääruoan 

väliltä. Ruoka laskutetaan etukäteen ilmoitetun henkilömäärän mukaan. 

Erityisruokavaliot otamme aina huomioon.  

 

 

VIHREÄ MENU 42€ 

Saatavilla myös vegaanisena 

 

Alkuruoka 

Grillattua, semikuivattua sekä hapatettua puna- ja keltajuurta 
juurta Finne Farmilta, raastettua paputerriiniä, kuusenkerkkägeeliä ja mustaviinimarjaa 

 

Pääruoka 

Haudutettua kurpitsaa, sieniä Näckrosgårdenilta, raakapaistettua maissia, pikkelöityä 

kurpitsaa ja raastettua piparjuurta  

 

Jälkiruoka 

Karamellisoitua maa-artisokkajäätelöä, tyrni curd, ruskistettua voita, hunajakennoa ja 

samettikukkaa  

 

 

 

 

 



 

KANAMENU 44€ 

 

Alkuruoka 

Haudutettua kuhaa, rapuvinegrettiä, rapumajoneesia, semikuivattua tomaattia, fenkolia ja 

rapeaa leipää  

 

Pääruoka 

Grillattua luutonta kanankoipea, raastettua kananmaksaa, kurpitsakreemiä, hapatettua ja 

friteerattua maa-artisokkaa, raakapaistettua maissia ja kana-voikastiketta 

 

Jälkiruoka 

Mustaherukkaparfait, kuusenkerkkägeeliä, kermavaahtoa, kaurakrispiä sekä lämmintä 

hasselpähkinäkakkua  

 

 

 

VALINTA ON SINUN 48€ 

 

Alkuruoka 

Haudutettua kuhaa, rapuvinegrettiä, rapumajoneesia, semikuivattua tomaattia, fenkolia ja 

rapeaa leipää  

Tai 
Voissa kypsennettyä ja rapeaa Marabel -perunaa Jussilasta, heinäsavustettua voivaahtoa, 

karviaista ja hauenmätiä  

  
Pääruoka 

Mureaksi kypsennettyä ja glaseerattua luomunautaa, peruna-juustokreemiä, pikkelöityä 

porkkanaa, rapeaa kaalia ja yrttilientä 

Tai 
Voissapaistettua siikafileetä, perunaterriiniä, tomaattia, pikkelöityä kyssäkaalia, raastettua 

piparjuurta ja voikastiketta  
 

Jälkiruoka 

Mustikkakompottia, jogurttijäätelöä, salmiakkia, leipävanukasta ja kurtturuusua 

 



 

MENU SYKSY 58€ 

 

Alkuruoka 

Karamellisoitua kermaa, siianmätiä Merenkurkusta, haudutettua kuhaa, raastetta 

piparjuurta, pikkelöityä punasipulia ja rapeaa perunaa 

Pääruoka 

Pintamaustettua ja hiillostettua poroa, peruna-juustokreemiä, friteerattua maa-artisokkaa, 

paistettua sientä, pikkelöityä kurpitsaa ja katajanmarjalientä 

Jälkiruoka 

Jogurttijäätelöä, salmiakkia, tyrni curd, ruskistettua voita, hunajakennoa ja samettikukkaa  

 

 

 

 

MENU HEJM 55€ 

 

Alkuruoka 

Haudutettua kuhaa, rapua, semikuivattua tomaattia, fenkolia ja rapeaa leipää 

 

Väliruoka 

Voissa kypsennettyä ja rapeaa Marabel -perunaa Jussilasta, heinäsavustettua voivaahtoa, 
karviaista ja hauenmätiä  

  

Pääruoka 

Lajitelma luomulampaanlihaa, peruna-juustokreemiä, pikkelöitä porkkanaa, kaalia ja 

hapanimelää tillilientä 

 

Jälkiruoka 

Mustikkakompottia, jogurttijäätelöä, salmiakkia, leipävanukasta ja kurtturuusua 

 

 



 

 

 

HEJM TASTING 70€ 

 

Haudutettua kuhaa 

 rapua, semikuivattua tomaattia, fenkolia ja rapeaa leipää 

 

Merenkurkun siianmätiä 
Karamellisoitua kermaa, tilliä, pikkelöityä punasipulia ja rapeaa perunaa  

 
Haudutettua kurpitsaa 

 Näckrosgårdenin sieniä, raakapaistettua maissia ja pikkelöityä kurpitsaa  

 

Voissapaistettua siikaa 
 tomaattia, pikkelöityä kyssäkaalia, raastettua piparjuurta ja voikastiketta  

 
Lajitelma luomulammasta 

 peruna-juustokreemiä, pikkylöityä porkkanaa, kaalia ja hapanimelää tillilientä 
 

Jogurttijäätelöä 
salmiakkia, tyrni curd, ruskistettua voita, hunajakennoa ja samettikukkaa 

 

 

Autamme mielellämme sopivien juomien valitsemisessa. Jos teillä on kysymyksiä tai 
erityistoiveita, otathan meihin yhteyttä. 

 

 

 


