HEJM JULLUNCH - JOULULOUNAS V. 47
DAGENS HUSMAN - PÄIVÄN KOTIRUOKA
11,50 €
Måndag / Maanantai 11,50€
Pannbiff med gräddsås, rostad potatis, morot och
svartvinbärsgelé / Pannupihviä kermakastikkeella,
paahdettua perunaa, porkkanaa ja mustaherukkageeliä
Tisdag / Tiistai 11,50€
Fiskbiff med skaldjurssås, rotselleri, kokt potatis och
pickles / Kalamurekepihviä äyriäiskastikkeella,
juuriselleriä, keitettyä perunaa ja pikkeleitä
Onsdag / Keskiviikko 11,50€
Pytt i panna med stekt ägg, picklad rödbeta, saltgurka
och senapskräm /
Pyttipannua ja paistettua kananmunaa, pikkelöityä
punajuurta, suolakurkkua ja sinappikreemiä
Torsdag / Torstai 11,50€
Senapsmarinerad och stekt strömming med potatispuré,
gräddfilssås och rotsaker /
Sinappimarinoitua ja paistettua silakkaa, perunapyreetä,
kermaviilikastiketta ja juureksia
Fredag / Perjantai 11,50€
Ljummen rostbiff med varm potatissallad, remouladsås
och krispig lök /
Haaleaa paahtopaistia ja lämmintä perunasalaattia,
remouladekastiketta ja rapeaa sipulia

VECKANS LUNCH - VIIKON LOUNAS
Veckans fisk 13,50€ / Viikon kala 13,50€
Bakad Kaskö forell med vitvinssås, potatiskompott med
pepparrot, blomkål och dressad fänkål / Uunissa
paistettua Kaskisten kirjolohta valkoviinikastikkeella,
perunakompottia ja piparjuurta, kukkakaalia sekä
dressattua fenkolia
Veckans kött 14,50€ / Viikon liha 14,50€
Kalkon från Hemmanet med trattkantarellsås, rostad
potatis, broccoli, majs och syrade grönsaker / Kalkkunaa
Hemmanetilta, suppilovahverokastiketta, paahdettua
perunaa, parsakaalia, maissia ja hapatettuja
vihanneksia

JULMENY - JOULUMENU
Förrätt/Alkuruoka 13,00€
Som förrätt serveras en plocktallrik med julens smaker så
som sill, strömming, gravad fisk, kallskuret och röror /
Alkupalaksi tarjoillaan kokoelmalautanen täynnä joulun
makuja, kuten silliä, silakkaa, graavattua kalaa, leikkeleitä ja
tahnoja
Varmrätt/Pääruoka 20,00€
Senapsglaserad ekologisk julgris från Skogsjö gård med
kålrotskräm, rödkål, ugnsäpple, kokt potatis och grissky /
Sinappiglaseerattua luomujoulupossua Skogsjö gårdilta,
lanttukreemiä, punakaalia, uuniomenaa, keitettyä perunaa
ja possuliemikastike
Dessert/Jälkiruoka 8,50€
Piimäglass med spritad fruktkaka, inkokt päron,
mjölkchokladkräm och myntasabayonne / Piimäjäätelöä ja
terästettyä hedelmäkakkua, haudutettua päärynää,
maitosuklaakreemiä sekä minttusabayonne
Förrätt & Varmrätt / Alkuruoka & Pääruoka: 32,50€
3 rätter / 3 ruokalajia: 38,50€
Vi har även vegetariska alternativ, fråga oss gärna vad som
erbjuds idag.
Kysy rohkeasti myös päivän kasvisvaihtoehdoista.

VECKANS DESSERT - VIIKON JÄLKIRUOKA

Färskostsorbet med inkokta plommon, plommonkräm
och krisp / Tuorejuustosorbet, haudutettua luumua,
luumukreemiä sekä krispiä
6,50€
Liten sötsak till kaffet / Pikkumakea kahville
Mattis chokladkaka med hallon / Matin suklaakakkua
sekä vadelmaa
2,50€

I lunchen ingår, vatten, sallad och bröd som kommer till bordet. Kaffe och te hämtas från bardisken.
Meddela gärna om matallergier finns.
Smaklig lunch!
Lounaaseen sisältyy vesi, salaatti sekä leipä, jotka tarjoillaan pöytään. Kahvin ja teen saat hakea baaritiskiltä.
Kerrothan meille, mikäli sinulla on ruoka-allergioita.
Hyvää ruokahalua!
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