
 

 

 

 

 

Ryhmämenut HEJM Tammikuu-Huhtikuu 2021 

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 ryhmän jäsenet voivat valita kahden alku- ja 

pääruoan väliltä. Ruoka laskutetaan etukäteen ilmoitetun henkilömäärän mukaan. 

Erityisruokavaliot otamme aina huomioon.  

 

 

VIHREÄ MENU 42€ 

Saatavilla myös vegaanisena 

 

Alkuruoka 

Haudutettu juuriselleripasta 
karamellisoitua jogurttia, musteherukanlehteä, paahdettua hasselpähkinää ja sellerilientä  

 

Pääruoka 

Pohjoismainen sienirisotto; 

sieniliemessä keitettyä spelttiä, semikuivattua maa-artisokkaa, paistettua metsäsientä ja kuusenkerkkää 

 

Jälkiruoka 

Vadelma-kuohuviinisorbet 

kurtturuusumousse, lakritsimarenkia, paahdettua kauraa sekä auringonkukansiemenpraliini 

 

 

 

 

 

 



POSSUMENU 45€ 

 

Alkuruoka 

Tartar Kaskisten kirjolohesta  
paahdettua tomaattimajoneesia, raastettua piparjuurta, varsiselleriä, kiinankaalia, kirjolohenmätiä sekä 

mausteiden kanssa paistettua leipää 

 

Pääruoka 

Glaseerattu terriini grillatusta possusta  

Skogsjö gårdilta, rapeaa kamaraa, piparjuurta, perunapyrettä, paahdettua porkkanaa, hapatettua naurista, 

kuusenkerkkää sekä possuliemi 

 

Jälkiruoka 

Kermaviilijäätelöä kantarellilla maustettuna 

mantelikakkua, kuusenkerkkäsiirappia, mantelikeksiä ja lämmintä lakkahilloa 

 

______________________________________________ 

 

VALINTA ON SINUN 48€ 

 

Alkuruoka 

Haudutettu juuriselleripasta 
karamellisoitua jogurttia, musteherukanlehteä, paahdettua hasselpähkinää, sellerilientä ja Merenkurkun 

siianmätiä 

Tai 
Tartar Kaskisten kirjolohesta  

paahdettua tomaattimajoneesia, raastettua piparjuurta, varsiselleriä, kiinankaalia sekä mausteiden kanssa 
paistettua leipää 

 
Pääruoka 

Grillattua luomunaudanlihaa 
Träskkullalta, sipulikreemiä, perunakroketti, talissa paistettua punajuurta sekä mustaherukkaliemi 

Tai 
Kevyesti savustettua ja paistettua nieriää  

voissakeitettyä purjoa, perunaa, raparperia, kuivattua savoijinkaalia, grillattua kaalivoita sekä voinen 
kruunutillikastike 

 

Jälkiruoka 

Kermaviilijäätelöä kantarellilla maustettuna 

mantelikakkua, kuusenkerkkäsiirappia, mantelikeksiä ja lämmintä lakkahilloa 

 



MENU SYKSY 56€ 

 

Alkuruoka 

Haudutettu juuriselleripasta 
karamellisoitua jogurttia, musteherukanlehteä, paahdettua hasselpähkinää, sellerilientä ja Merenkurkun 

siianmätiä 

 

Pääruoka 

Maustehiillostettua poroa 
sipulikreemiä, perunakroketti, kuivattua savoijinkaalia, talissa paistettua punajuurta sekä mustaherukkaliemi  

 

Jälkiruoka 

Kermaviilijäätelöä kantarellilla maustettuna 

mantelikakkua, kuusenkerkkäsiirappia, mantelikeksiä ja lämmintä lakkahilloa 

 

__________________________________________ 

 

MENU HEJM 55€ 

 

Alkuruoka 

Tartar Kaskisten kirjolohesta  
paahdettua tomaattimajoneesia, raastettua piparjuurta, varsiselleriä, kiinankaalia sekä mausteiden kanssa 

paistettua leipää 
 

Väliruoka 

Voissa kypsennettyä ja rapeaa marabelperunaa Jussilasta 

heinäsavustettu ruskistettu voivaahto, karviaista, kyssäkaalia ja hauenmätiä 
 

Pääruoka 

Grillattua luomunautaa 
Träskkullalta, sipulikreemiä, perunakroketti, punajuurta, talia sekä mustaherukkaliemi 

 

Jälkiruoka 

Vadelma-kuohuviinisorbet 

kurtturuusumousse, lakritsimarenkia, paahdettua kauraa sekä auringonkukansiemenpraliini 

 

 

 

  



HEJM TASTING 70€ 

 

Tartar Kaskisten kirjolohesta  
paahdettua tomaattimajoneesia, raastettua piparjuurta, varsiselleriä, kiinankaalia sekä mausteiden kanssa 

paistettua leipää 
 

Haudutettu juuriselleripasta 
karamellisoitua jogurttia, musteherukanlehteä, paahdettua hasselpähkinää, sellerilientä ja siianmätiä 

 
Graavattua poron sisäpaistia 

lanttukreemiä, pikkelöityjä sinapinsiemeniä, hillottua sientä, puolukkaa ja kuusenkerkkää 
 

Kevyesti savustettua ja paistettua nieriää  
voissakeitettyä purjoa, perunaa, raparperia, kuivattua savoijinkaalia sekä voinen kruunutillikastike 

 

Luomunaudanlihaa 

Träskkullalta, sipulikreemiä, perunakroketti, talissa paistettua punajuurta sekä mustaherukkaliemi 

 
Vadelma-kuohuviinisorbet 

kurtturuusumousse, lakritsimarenkia, paahdettua kauraa sekä auringonkukansiemenpraliini 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

 

 

Autamme mielellämme sopivien juomien valitsemisessa eri ruokalajeille. Mikäli teillä on 
kysymyksiä tai toiveita, ottakaa mieluusti yhteyttä meihin.  

 
Ystävällisin terveisin Restaurant HEJM  

 

 

 


