
 

 
Restaurant HEJM restauranthejm 

 

HEJM LOUNAS - LUNCH V.9 Må/Ma - Fr/Pe 11-14.30 

 
Måndag / Maanantai 11,50€ 
Fisk och skaldjursgryta med kokt potatis och örtolja / 

Kala-äyriäispataa, keitettyä perunaa ja yrttiöljyä 

 
Tisdag / Tiistai 11,50€ 
Grillad kyckling med citronkräm, örter och 
buljongkokt ris / Grillattua kanaa, sitruunakreemiä, 
yrttejä ja liemikeitettyä riisiä 
 
Onsdag / Keskiviikko 11,50€ 
Schnitzel med ramslökssmör, citron, rostad potatis 
och ärtor  /  
Schnitzel, karhunlaukkavoita, sitruunaa, paahdettua 
perunaa ja herneitä 
 
Torsdag / Torstai 11,50€ 
Smörstekt fiskbiff med smörsås, riven pepparot, 
rostade rotsaker och potatisstomp / 
Voissa paistettua kalapihviä, voikastiketta, raastettua 
piparjuurta, paahdettuja juureksia ja perunamurskaa 
 
Fredag / Perjantai 11,50€ 
Mörbakad ekologisk nötnacke med potatispuré, 
lingon, saltgurka och syrad morot / 
Mureaa luomunaudanniskaa, perunapyrettä, 
puolukkaa, suolakurkkua ja hapatettua porkkanaa 
 

 
 

 

 

 

 

 

DAGENS HUSMAN - PÄIVÄN KOTIRUOKA  

Skinnstekt sik med smörkokt persiljerot, spenat och 

potatis med skummig skaldjurssås och syrad morot 

/ Nahallista paistettua siikaa, voissa paistettua 

persiljajuurta, pinaattia, perunaa, kuohkeaa 

äyriäiskastiketta sekä hapatettua porkkanaa 

 

Hallonsorbet med rosenmousse, lakritsmaräng och 

mandel / Vadelmasorbet, ruusumoussea, 

lakritsimarenkia ja mantelia 

LÅNGLUNCH - PITKÄ LOUNAS 23,00 € 

 

HELA VECKANS LUNCH - KOKO VIIKON LOUNAS 

Veckans fisk / Viikon kala 13,50€ 

Panerad och friterad flundra med skaldjurssås, 

stomp på blomkål & potatis, syrad gurka och morot 

/  

Paneroitua ja friteerattua kampelaa, 

äyriäiskastiketta, kukkakaali-perunamurskaa, 

hapatettua kurkkua ja porkkanaa 

 

 

Veckans kött / Viikon liha 14,50€ 

HEJM´s köttbullar på ekologiskt kött, gräddsås, 

potatispuré, morot, lingon och pressgurka /  

HEJMin luomulihapullia, kermakastiketta, 

perunapyrettä, porkkanaa, puolukkaa ja pikkelöityä 

kurkkua 

 

 

Veckans gröna / Viikon kasvis 12,50€ 

Ärtrisotto med citron, stekt champinjon, örtolja och 

krispig jordärtskocka  

Fås även vegansk / Saatavilla myös vegaanisena 

Hernerisottoa sitruunalla, paistettua herkkusientä, 

yrttiöljyä ja rapeaa maa-artisokkaa 

 

 
 

 

 

 

 

 

Varm ugnspannkaka med gräddfilsglass, 

hasselnötter, havtorn och salt kinuskisås  / 

Lämmintä uunipannukakkua, kermaviilijäätelöä, 

hasselpähkinää, tyrniä ja suolakinuskikastiketta 

6,50€ 

 

Liten sötsak till kaffet / Pikkumakea kahville  

Mattis chokladkaka med grädde / Matin 

suklaakakkua ja kermaa 

2,50€ 

VECKANS DESSERT - VIIKON JÄLKIRUOKA 

I lunchen ingår, vatten, sallad och bröd som kommer till bordet. Kaffe och te hämtas från bardisken. 
Meddela gärna om matallergier finns. 
10% rabatt på takeaway portioner. 

Alla rätter förutom dessert fås som takeaway. 

Smaklig lunch - Hyvää ruokahalua! 
 Lounaaseen sisältyy vesi, salaatti sekä leipä, jotka tarjoillaan pöytään. Kahvin ja teen saat hakea baaritiskiltä. 

Kerrothan meille, mikäli sinulla on ruoka-allergioita.  
10% alennus takeaway -annoksista. 

Kaikki annokset paitsi jälkiruoat saatavilla takeawayna. 
 
 


