
 
 

 
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 även i år erbjuda ett nytt sätt att avnjuta ett 
julbord, utan köande och spring. Traditionella julsmaker i 
en modern tappning. Serveringen kommer att ske i fem 

olika omgångar till bords. 
 

Att dela på 
Senapssill & Enbärsströmming 

Smörkokt potatis & dill 
Jullimpa, knäckebröd & smör 

Kryddgravad vildlax med hovmästarsås 
Varmrökt sik mousse med äpple och rödlök 

Sotad rostbiff med majonnäs på stensopp och rostad lök 
Krämig rödbetssallad med krispigt sidfläsk och ägg 

 
Mellanrätt 

Smörkokt och krispig marabelpotatis, kallrökt gädda, 

forellrom, inlagda krusbär, kålrabbi och hörökt brynt 

smörskum 

 
Varmrätt 

Mörbakad och senapsglaserad ekologisk gris från Skogsjö 

gård, kålrotskräm, friterad brysselkål, inkokt rödkål, 

kryddbakad äpple, blodpudding och grissky 

 
Ostservering 

Parfait på Peltola blue, plommongelé, pepparkaka, 
rostade hasselnötter och granskott 

 
Dessert 

Piimäglass med spritad fruktkaka, inkokt päron, 
mjölkchokladkräm och myntasabayonne  

 
Smågodis till kaffet  

HEJM´s Daim 
Chokladkaka med hallon  

Granholms marmelad 
 

Pris 
 Måndag-Torsdag 47€/person 

Lördagslunch kl. 12.00-15.00 47€/person  
Fredag-Lördag 50€/person 

 
Sittande julbordet serveras till alla i bordssällskapet, 

allergier tas i beaktande  

 
 

FÖRRÄTTER 

Sockersaltad vildlax 
med rökt blomkål, kålrabbi, forellrom, 

pepparrotsmajonnäs och krispigt maltbröd 13€ 
 

Sojagravad ekologiskt nötkött 
med inkokt shiitake, friterad lök, timjanmajonnäs, rova 

och picklad krusbär 13€ 
 

Rostad jordärtskockssoppa  

 med syrad kantarell, sotad potatis, purjolök och 

fermenterad vitlöksolja 12€ 

 

För dig som inte är sugen på julmat 
 

 

Serveras i fem olika serveringar till bords 
 

 SITTANDE JULBORD 

JULMENY 

 

VARMRÄTTER 

 
Ugnsbakad gös 

med variation på beta, stekt grönkål, syrad lök, 
dillpotatis, persilja vinägrett och hörökt brynt smörskum 

25€ 

 
Mörbakad och grillad nötsida 

med örtglace, rostad persiljerot, friterad brysselkål, 
champinjonkräm och skysås med senapsfrön 25€ 

 
"Nordisk risotto" 

på speltkorn, grillad rotselleri, semitorkad och syrad 

pumpa, karamelliserad lök, parmesan och libbsticka 22€ 

 

Piimäglass  
med spritad fruktkaka, inkokt päron, mjölkchokladkräm 

och myntasabayonne 10€ 
 

Karamellparfait  
med aroniagelé, yoghurt, mysli med jordärtskocka, 

hasselnöt och havre 10€ 
 

DESSERTER 


