
 

 

 

 

 

Gruppmenyer HEJM Januari-April 2021 

Gruppmenyer är ämnade för grupper om minst 15 personer. Gruppen bör ha gemensamt 

menyval och menyn bör beställas minst en (1) vecka på förhand. Matallergier och 

slutgiltiga antal personer meddelas senast tre (3) dagar innan besöket.  Menyn DITT VAL 

kan gruppen välja mellan två förrätter och två varmrätter. Mat faktureras enligt på 

förhand meddelat personantal. Specialdieter tas alltid i beaktande. 

 

 

DEN GRÖNA MENYN 42€ 

Fås även Vegansk 

 

Förrätt 

Svarvad rotselleri 
karamelliserad yoghurt, svartavinbärsblad, rostade hasselnötter och selleribuljong 

 

Varmrätt 

Nordisk svamprisotto 

speltkorn kokta i svampbuljong, semitorkad jordärtskocka, stekt skogssvamp samt granskott 

 

Efterrätt 

Hallonsorbet med mousserande vin 

mousse på vresros, lakritsmaräng, rostat havre och solrosfrö praliné 

 

 

 

 

 

 



GRISMENYN 45€ 

 

Förrätt 

Tartar på Kaskö forell 

med rostad tomatmajonnäs, riven pepparrot, stjälkselleri, kinakål, forellrom och kryddstekt bröd 

 

Varmrätt 

Glaserad terrin på grillad gris 

från Skogsjö med krispigt svål, pepparrot, potatispuré, rostad morot, syrad rova, granskott och grissky 

 

Efterrätt 

Gräddfilsglass med kantarell 
spritad mandelkaka, granskottssirap, mandelflarn och varm hjortronmylta 

 

 

______________________________________________ 

 

 

VALET ÄR DITT 48€ 

 

Förrätt 

Svarvad rotselleri 
karamelliserad yoghurt, svartavinbärsblad, rostade hasselnötter, selleribuljong och Kvarken sikrom 

Eller 
Tartar på Kaskö forell 

med rostad tomatmajonnäs, riven pepparrot, stjälkselleri, kinakål och kryddstekt bröd 

 
Varmrätt 

Grillad ekologiskt nötkött 

från Träskkulla med lök kräm, potatiskrokett, rödbeta bakad i talg och skysås med svartavinbär 
Eller 

Lättrökt och bakad röding 

med smörkokt purjolök, inkokt potatis, rabarber, torkad savoykål, grillat kålsmör och smörmixad krondillssås 

 

Efterrätt 

Gräddfilsglass med kantarell 
spritad mandelkaka, granskottssirap, mandelflarn och varm hjortronmylta 

 



MENY HÖST 56€ 

 

Förrätt 

Svarvad rotselleri 
karamelliserad yoghurt, svartavinbärsblad, rostade hasselnötter, selleribuljong och Kvarken sikrom 

Varmrätt 

Kryddsotad ren 
med lökkräm, potatiskrokett, torkad savoykål, rödbeta bakad i talg och skysås med svartavinbär 

 

Efterrätt 

Gräddfilsglass med kantarell 
spritad mandelkaka, granskottssirap, mandelflarn och varm hjortronmylta 

 

 

__________________________________________ 

 

 

MENY HEJM 55€ 

 

Förrätt 

Tartar på Kaskö forell 

med rostad tomatmajonnäs, pepparrot, stjälkselleri, kinakål och kryddstekt bröd 

 

Mellanrätt 

Smörkokt och krispig marabel potatis 
hörökt brynt smörskum, krusbär, kålrabbi och gäddrom 

 

Varmrätt 

Ekologiskt nötkött från Träskkulla 

med lökkräm, potatiskrokett, rödbeta, talg och skysås med svartavinbär 

 

Efterrätt 

Hallonsorbet med mousserande vin 

mousse på vresenros, lakritsmaräng, rostat havre och solrosfrö praliné 

 

 

 



HEJM TASTING 70€ 

 

Tartar på Kaskö forell 

tomatmajonnäs, pepparrot, stjälkselleri, kinakål och kryddstekt bröd 

 
Svarvad rotselleri 

karamelliserad yoghurt, svartavinbärsblad, hasselnötter, selleribuljong och sikrom 

 
Gravat ren innanlår 

med kålrotskräm, picklade senapsfrön, syltad svamp, lingon och granskott 

 
Lättrökt och bakad röding 

med smörkokt purjolök, potatis, rabarber, torkad savoykål och smörmixad krondillssås 
 

Grillad ekologisk nötkött 

från Träskkulla med lökkräm, potatiskrokett, rödbeta bakad i talg och skysås med svartavinbär 

 
Hallonsorbet med mousserande vin 

mousse på vresros, lakritsmaräng, havre och solrosfrö praliné 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

 

 

Vi hjälper gärna till med utvalda drycker till alla maträtter. 
Om Ni har frågor eller speciella önskemål, tag då gärna kontakt med oss. 

 
Med vänliga hälsningar Restaurant HEJM  

 

 

 


