
 
 

 
Restaurant HEJM 

Grillad gris från Skogsjö gård  

med rödbeta, inlagd gulbeta, potatispuré med rökt 

smör, kål, riven pepparrot och grissky 

Nötkött från lokala gårdar,  

mörbakad och rosastekt med broccoli, friterad 

jordärtskocka, färsk lök samt örtsky 

Grillad forell med blomkål,  

semitorkad och inlagd tomat, glödbakad purjolök, 

forellrom samt skummig nässelsås 

Smörstekt abborre  

med inkokt potatis, morot, bönor och ärtor, stekta 

kantareller samt rökt smörsås med gräslök 

Variation på kål från Finne farm,  

smörkokt, grillad och krispig med gräddstuvade 

kantareller, halstrad zucchini och örtpesto 

Fås även vegan 

 

restauranthejm 

 

Haluamme tarjota uudenlaisen tavan nauttia 
joulupöydästä, ilman jonotusta ja kiirettä. Joten tänä 

vuonna tarjoilemme jouluruoat suoraan pöytiin. 
Perinteisiä joulumakuja modernissa paketissa. Annoksia 

tarjoillaan pöytiin viidessä erässä. 
 

Jaettavaksi 
Sinappisilliä & tyrnisilakkaa 

Voissa kypsennettyä perunaa & tilliä 
Joululimppua, näkkileipää & voita 

Sokerisuolattua villilohta sinappikastikkeella 
Kalatartaria kirjolohesta, siikaa & savustettua kermaviiliä 

Kananmaksaa, mustaherukkaa & paahdettua sipulia 
Lämminsavuporoa, kanttarelleja, puolukkaa & 

kuusenkerkkää 

 
Väliannos 

Voissa kypsennettyä ja rapeaa marabelperunaa, 

kylmäsavustettua haukea, hauenmätiä, marinoituja 

karviaismarjoja sekä heinäsavustettua paahdettua 

voivaahtoa 

 
Pääruoka 

Mureaa glaseerattua luomupossua Skogsjö gårdilta, yön 

yli paistettua lanttua, haudutettua viherkaalia, 

hapatettua punakaalia, omenapyreetä, verivanukasta 

sekä possulientä 

 
Juustolautanen 

Peltola blue -parfait, luumumarmeladia, piparkakkua 
sekä paahdettua hasselpähkinää 

 
Jälkiruoka 

Mesiangervojäätelöä sekä uuniomenaa, mantelikakkua, 
suolapaahdettuja manteleita ja lämmintä 

kinuskikastiketta 
 

Pikkuhyväskää 
Matin suklaakakkua 

Micken snickerskakkua 
Granholmin marmeladeja 

 
Hinta: 

 Maanantai-Torstai 47€/hlö 
Perjantai-Lauantai 50€/hlö 

 
Pöytiin tarjoiltava joulupöytä tarjoillaan koko 
pöytäseurueelle, otamme allergiat huomioon 

 
 

ALKURUOKA 

Sokerisuolattua villilohta 
heinäsavustettua paahdettua voivaahtoa, kuivattua 
ruusua, semikuivattua porkkanaa sekä haudutettua 

sipulia 13€ 
 

Maustettua hiillostettua hirveä 
soijapikkelöityjä sekä rapeita sieniä, puolukkaa, 

perunakrutonkeja sekä mustavalkosipulimajoneesia 13€ 
 

Kuohkeaa sienikeittoa 

paahdettua kermaa ja piparjuurta, pikkelöityjä sieniä, 

kuusenkerkkää, varsiselleriä sekä rapeaa juustoa 12€ 

 

Sinulle, jonka ei tee mieli jouluruokaa 

 

 

Viisi ruokalajia pöytiin tarjoiltuna 

 

 
PÖYTIIN TARJOILTAVA JOULUPÖYTÄ 

JOULUMENU 

 

PÄÄRUOKA 

 
Uunissa paistettua kuhaa 

rapeaa kvinoaa, voissa paistettua leipää, 
persiljamajoneesia, kermassa haudutettua kaalia sekä 

haudutettua juuripersiljaa 25€ 

 
 Mureaa grillattua naudankylkeä 

 koivusiirappia, friteerattua perunaterriiniä, valikoima 
juurikkaita, liemikastiketta sinapinsiemenillä sekä 

karamellisoitua sipulia 25€ 
 

Uunissa paistettua juuriselleriä 

kuusenkerkkäglaseeraus, sienilientä ja paahdettua voita, 

omenapyreetä, linssiragu sekä friteerattua perunaa 22€ 

 

Mesiangervojäätelöä  
uuniomenaa, mantelikakkua, suolapaahdettuja 
manteleita ja lämmintä kinuskikastiketta 10€ 

 
Vadelmaparfait 

lakritsakreemiä, sitruunacurdia, praliini 
auringonkukansiemenistä sekä paahdettua siemeniä 10€ 
 

JÄLKIRUOKA 


