
 

 

 

 

 

Ryhmämenut HEJM Huhti & Touko 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 
Finne Farmin porkkanaa;  

grillattuna, mausteiden kanssa paahdettuna, semikuivattuna ja marinoituna, savustettua mantelia, 
soijahelmiä, ruskistettua voita sekä karhunlaukkaa 

 

Pääruoka 
Aurinkonkukansiemen"risotto"  

parsalientä, herneitä, kypsytettya cheddarjuustoa, haudutettua ja rapeaa mustajuurta, fenkolia sekä 
karhunlaukkaa 

 

Jälkiruoka 
Mustaherukanlehtijäätelö  

jogurttivaahtoa, karviaiskompottia, tattarikakkua sekä puffattua tattaria 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
POSSUMENU 45€ 

 

Alkuruoka 
Kevyesti hapatettua ja säilöttyä silakkaa  

mustaherukanlehtimajoneesia, säilöttyä kurkkua, salottisipulia, kuivattua kermaviiliä sekä siianmätiä 
 

Pääruoka 
Mureaa ja grillattua possunkylkeä  

Skogsjö gårdilta, juurisellerikreemiä, paahdettua ja haudutettua keltajuurta, habaneroa sekä 
possulientä rakuunaöljyn kera 

 

Jälkiruoka 
Maitosorbet   

paahdettu mansikkacurd, kurtturuusugeeli sekä rapeaa kauraista piirakkataikinaa 
 
 
 

______________________________________________ 
 

 
 
 

SINUN VALINTASI 48€ 
 

Alkuruoka 
Terriini Hemmanetin kalkkunasta  

palsternakkakreemiä, säilöttyä vihreää tomaattia, habaneroa Töjbystä, rapeaa sipulia sekä 
nokkosvaahtoa 

Tai 
Finne Farmin porkkanaa;  

grillattuna, mausteiden kanssa paahdettuna, semikuivattuna ja marinoituna, savustettua mantelia, 
soijahelmiä, ruskistettua voita sekä karhunlaukkaa 

 

Pääruoka 
Luomunaudanlihaa  

Träskkullalta, paistettua tomaattia, friteerattua perunaa, karhunlaukkamajoneesia, kevätsipulia, 
pikkelöityä sinapinsiementä ja liemikastiketta 

Tai 
Voissapaistettua ahventa  

rapeaa leipää, hernekreemiä, kaalia, parsakaalia ja kurkkua, savuvoita mateenmädillä ja -maksalla 
sekä kuohkeaa piparjuurikastiketta 

 

Jälkiruoka 
Mustaherukanlehtijäätelö  

jogurttivaahtoa, karviaiskompottia, tattarikakkua sekä puffattua tattaria 
 
 

 
 



  
MENU KEVÄT 56€ 

 

Alkuruoka 
Merenkurkun siianmätiä  

hiillostettua vihreää parsaa, säilöttyä kurkkua, salottisipulia, kuivattua kermaviiliä ja yrttejä  
 

Pääruoka 
Grillattua luomunaudanlihaa 

paistettua tomaattia, friteerattua perunaa, karhunlaukkamajoneesia, kevätsipulia, pikkelöityä 
sinapinsiementä ja liemikastiketta 

 

Jälkiruoka 
Maitosorbet   

paahdettu mansikkacurd, kurtturuusugeeli sekä rapeaa kauraista piirakkataikinaa 
 
 

__________________________________________ 
 
 
 

MENU HEJM 55€ 
 

Alkuruoka 
Finne Farmin porkkanaa;  

grillattuna, mausteiden kanssa paahdettuna, semikuivattuna ja marinoituna, savustettua mantelia, 
siianmätiä, ruskistettua voita sekä karhunlaukkaa 

 

Väliruoka 
Aurinkonkukansiemen"risotto"  

parsalientä, herneitä, kypsytettya cheddarjuustoa, haudutettua ja rapeaa mustajuurta, fenkolia sekä 
karhunlaukkaa 

 

Pääruoka 
Mureaa ja grillattua possunkylkeä  

Skogsjö gårdilta, juurisellerikreemiä, paahdettua ja haudutettua keltajuurta, habaneroa sekä 
possulientä rakuunaöljyn kera 

 

Jälkiruoka 
Maitosorbet   

tuoretta murskattua mansikkaa, kurtturuusugeeli, voissa paistettua pannukakkua ja piirakkataikinaa 
 

 
________________________________________________________ 

 
 

Autamme mielellämme sopivien juomien valitsemisessa eri ruokalajeille. Mikäli Teillä on kysymyksiä 
tai toiveita, Otattehan ystävällisesti yhteyttä meihin. 

 
Ystävällisin terveisin Restaurant HEJM 


