
 
 

 
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 

 

Vi vill erbjuda ett nytt sätt att avnjuta ett julbord, utan 
köande och spring. I år serveras vårt julbord till bords, 

med traditionella julsmaker i en modern tappning. 
Serveringen sker i fem olika omgångar. 

 
Att dela på 

Senapssill & havtornsströmming 
Smörkokt potatis & dill 

Jullimpa, knäckebröd & smör 
Sockersaltad vildlax med senapssås 

Fisktartar på forell, sik & rökt gräddfil 
Kycklinglever, svartvinbär & rostad lök 

Varmrökt ren, kantarell, lingon & granskott 

 
Mellanrätt 

Smörkokt och krispig marabel potatis, kallrökt gädda, 

gäddrom, inlagda krusbär och hörökt brynt smörskum 

 
Varmrätt 

Mörbakad och glaserad ekologisk gris från Skogsjö gård, 

övernattbakad kålrot, stuvad grönkål, syrad rödkål, 

äppelpuré, blodpudding och grissky 

 
Ostservering 

Parfait på Peltola blue, plommonmarmelad, pepparkaka 
och rostade hasselnötter 

 
Dessert 

Älgörtsglass med ugnsäpple, mandelkaka, saltrostade 
mandlar och varm kolasås 

 
Smågodis 

Mattis chokladkaka 
Mickes snickerskaka 

Granholms marmelad 
 

Pris: 
 Måndag-Torsdag 47€/person 

Fredag-Lördag 50€/person 
 

Sittande julbordet serveras till alla i bordssällskapet, 
allergier tas i beaktande  

 
 

FÖRRÄTT 

Sockersaltad vildlax 
med hörökt brynt smörskum, torkade rosor, 

semitorkad morot och inkokt lök 13 € 
 

Kryddsotad älg 
med soyapicklad och krispig svamp, lingon, 

potatiskrutonger och svartvitlöksmajonnäs 13 € 
 

Skummig svampsoppa 

 rostad grädde med pepparrot, picklad svamp, 

granskott, stjälkselleri och krispig ost 12€ 

 

För dig som inte är sugen på julmat 

 

 

Serveras i fem olika serveringar till bords 

 

 SITTANDE JULBORD 

JULMENY 

 

VARMRÄTT 

 
Ugnsbakad gös 

med krispig quinoa, smörstekt bröd, persilja majonnäs 
gräddstuvad kål och inkokt persiljerot 25 € 

 
Mörbakad och grillad nötsida 

med björksirap, friterad potatisterrin, variation på 
betor, skysås med senapsfrön och karamelliserad lök 

25€ 
 

Ugnsbakad rotselleri 

med granskottsglaze, svampbuljong med brynt smör, 

äppelpuré, ragu på linser och friterad potatis 22€ 

 

Älgörtsglass  
med ugnsäpple, mandelkaka, saltrostade mandlar och 

varm kolasås 10€ 
 

Hallonparfait 
med lakritskräm, citroncurd, solrosfröpraline och 

rostade frön 10€ 
 

DESSERT 


