
 
 

 
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 

 

Haluamme tänäkin vuonna tarjota uuden tavan nauttia 
joulupöydästä ilman jonotusta ja juoksemista. Perinteisiä 

makuja modernilla twistillä. Tarjoilu tapahtuu pöytään 
viidessä eri tarjoiluerässä. 

 
Jaettavaksi 

Sinappisilliä & katajanmarjasilakkaa  
Voissa keitettyä perunaa & tilliä  

Joululimppua, näkkileipää & voita  
Maustegraavattua villilohta ja hovimestarinkastiketta  

Lämminsiikamousse, omenaa ja punasipulia  
Hiillostettua paahtopaistia, herkkutattimajoneesia ja 

paahdettua sipulia  
Kermaista punajuurisalaattia, rapeaa pekonia ja 

kananmunaa 

 
Väliruoka 

Voissa keitettyä ja rapeaa marabelperunaa, kylmäsavu-

haukea, kirjolohenmätiä, pikkelöityä karviaista, 

kyssäkaalia sekä heinäsavustettu ruskistettu voivaahto  

 
Pääruoka 

Mureaa sinappiglaseerattua luomupossua Skogsjö 

gårdilta, lanttukreemiä, friteerattua ruusukaalia, 

haudutettua punakaalia, mausteuuniomenaa, veripalttua 

ja possulientä  

 
Juusto 

Peltola blue parfait, luumugeeliä, piparia, paahdettua 
hasselpähkinää ja kuusenkerkkää  

 
Jälkiruoka 

Piimäjäätelöä, marinoitua hedelmäkakkua, haudutettua 
päärynää, maitosuklaakreemiä ja minttusabayone  

 
Pientä makeaa kahvin kanssa  

HEJMin Daim 
Suklaakakkua ja vadelmaa  
Granholmin marmeladia 

 
Hinta 

 Maanantai-Torstai 47€/henkilö 
Lauantailounas klo 12.00-15.00 47€/henkilö  

Perjantai-Lauantai 50€/henkilö 
 

Istuva joulupöytä tarjoillaan kaikille pöytäseurueessa, 
allergiat otetaan huomioon  

 
 

ALKURUOAT 

Sokerisuolattua villilohta 
savustettua kukkakaalia, kyssäkaalia, kirjolohenmätiä, 

piparjuurimajoneesia ja rapeaa mallasleipää 13€ 
 

Soijagraavattua luomunautaa  
haudutettua shiitakesientä, friteerattua sipulia, 

timjamimajoneesia, naurista ja pikkelöityä karviaista 13€ 
 

Paahdettu maa-artisokkakeitto 

 hapatettua kantarellia, hiillostettua perunaa, purjoa ja 

fermentoitua valkosipuliöljyä 12€ 

 

Sinulle, joka et vielä himoitse jouluruokaa 
 

 

Tarjoillaan pöytään viidessä eri erässä 
 

 ISTUVA JOULUPÖYTÄ 

JOULUMENU 

 

PÄÄRUOAT 

Uunissa paistettua kuhaa 
juurikkaita, paistettua viherkaalia, hapatettua sipulia, 

tilliperunaa, persiljavinegrettiä sekä heinäsavustettu ja 
ruskistettu voivaahto 25€ 

 
Mureaa ja grillattua naudankylkeä  

yrttiglace, paahdettua persiljajuurta, friteerattua 
ruusukaalia, herkkusienikreemiä ja liemikastiketta 

sinapinsiemenillä 25€ 
 

"Pohjoismainen risotto" 

speltistä, grillattua juuriselleriä, semikuivattua ja 

hapatettua kurpitsaa, karamellisoitua sipulia, parmesania 

ja lipstikkaa 22€ 

 

Piimäjäätelöä 
marinoitua hedelmäkakkua, haudutettua päärynää, 

maitosuklaakreemiä ja minttusabayone 10€ 
 

Karamelliparfait  
aroniageeliä, jogurttia, mysliä maa-artisokan kera, 

hasselpähkinää sekä kauraa 10€ 
 

JÄLKIRUOAT 


