
 

 

 

 

 

Ryhmämenut HEJM 5.5-16.6.2022 

Ryhmämenut ovat tarkoitettu vähintään 15 hengen ryhmille. Ryhmällä täytyy olla 

yhtenäinen menuvalinta ja menu täytyy tilata viimeistään yksi (1) viikko etukäteen.  

Ruoka-allergiat sekä lopullinen osallistujamäärä tulee ilmoittaa viimeistään kolme (3) päivää 

ennen varauksen ajankohtaa. VALINTA ON SINUN -menussa voi ryhmä valita kahden 

alkuruoan sekä kahden pääruoan väliltä. Ruoka laskutetaan ennalta ilmoitetun 

osallistujamäärän mukaan.             

 Otamme erityisruokavaliot aina huomioon. 

 

MENU HEJM 55€ 

Alkuruoka 

Paikallista hauenmätiä 

voissa paistettua briossia, riiputettua kermaviiliä, hapatettua punasipulia, kurkkua,  
kuivattua herkkutattia ja tilliä 

 

Väliruoka 

Savustettua ja semipaahdettua tomaattia 

lämmintä vuohenjuustokreemiä, paahdettua kukkakaalia,  

fenkolia ja suolapaahdettuja manteleita 

 

Pääruoka 

Grillattu petite tender  

paahdettua maissikreemiä, friteerattua perunaa, tomaattiragu jalapenolla,  

säilöttyä vihreää tomaattia sekä liemikastiketta rakuunalla 

 

Jälkiruoka 

Porkkana- ja tyrni sorbetti 

mantelikakkua, hillottua porkkanaa, sokeroitua tyrniä, tuorejuustokreemiä, 

suolapaahdettuja manteleita ja suolaheinäsalaattia 

 



VALINTA ON SINUN 50€ 

Alkuruoka 

Paikallista hauenmätiä 

voissa paistettua briossia, riiputettua kermaviiliä, hapatettua punasipulia, kurkkua,  
kuivattua herkkutattia ja tilliä 

 
Tai 

 
Mausteiden kanssa hiillostettua luomunautaa 

Träskkullan tilalta, krassimajoneesia, 

säilöttyä raparperia, pikkelöityä sipulia, 

raastettua piparjuurta ja rapeaa perunaa 

 
 

Pääruoka 

Grillattu petite tender  

paahdettua maissikreemiä, friteerattua perunaa, tomaattiragu jalapenolla, säilöttyä vihreää 

tomaattia sekä liemikastiketta rakuunalla 

 

Tai 

 

Nahallista paistettua siikaa 

varhaiskaalia poltetulla kermalla, punajuurta variaatiossa, raastettua piparjuurta ja 

ruskistettua voita kananmunalla ja tillillä 

 

Jälkiruoka 

"Pappilan hätävara" 
mesiangervojäätelöä, vadelmaa, suolakinuskia, murskattua keksiä, 

ruskistettua voita, marenkia ja kermavaahtoa 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIHREÄ MENU 45€ 

Saatavilla myös vegaanisena  

 

Alkuruoka 

Grillattua ja marinoitua vihreää parsaa 
 Töjbystä jalapenoa, hillottua vihreää tomaattia, rapeaa riisiä 

ja poimittuja yrttejä 

 

Pääruoka 

Savustettua ja semipaahdettua pihvitomaattia 

lämmintä vuohenjuustokreemiä, paahdettua kukkakaalia, 

 marinoitua fenkolia, ja suolapaahdettuja manteleita 

 

 

Jälkiruoka 

Porkkana- ja tyrni sorbetti 

mantelikakkua, hillottua porkkanaa, sokeroitua tyrniä, tuorejuustokreemiä, 

suolapaahdettuja manteleita ja suolaheinäsalaattia 

__________________________________________________ 

KIRJOLOHI MENU 47€ 

Alkuruoka 

 
Mausteiden kanssa hiillostettua luomunautaa 

Träskkullan tilalta, krassimajoneesia, 

säilöttyä raparperia, pikkelöityä sipulia, 

raastettua piparjuurta ja rapeaa perunaa  

 

Pääruoka 

Uunipaistettua kirjolohta 

kokoonkeitettyä porkkanaa, voissa keitettyä perunaa, keltasipulia, ruskistettua voita, 

kruunutillikurkkua, chorizo krispiä ja kuohkeaa rapukastiketta 

 

Jälkiruoka 

"Pappilan hätävara" 
mesiangervojäätelöä, vadelmaa, suolakinuskia, murskattua keksiä, 

ruskistettua voita, marenkia ja kermavaahtoa 

 



HEJM TASTING 70€ 

 
 Paikallista hauenmätiä 

voissa paistettua briossia, riiputettua kermaviiliä, hapatettua punasipulia, kurkkua,  
kuivattua herkkutattia ja tilliä 

 

Grillattua ja marinoitua vihreää parsaa 
Töjbystä jalapenoa,hillottua vihreää tomaattia, rapeaa riisiä 

ja poimittuja yrttejä 
 

Mausteiden kanssa hiillostettua luomunautaa 
Träskkullan tilalta, krassimajoneesia,säilöttyä raparperia, pikkelöityä sipulia, 

raastettua piparjuurta ja rapeaa perunaa 

 

Uunipaistettua kirjolohta 

kokoonkeitettyä porkkanaa, voissa keitettyä perunaa, keltasipulia, ruskistettua voita, 

kruunutillikurkkua, chorizoa ja kuohkeaa rapukastiketta 

 

Ohueksi viipaloitua luomuporsaan niskaa 

Skogsjön tilalta, lanttukreemiä, paahdettua tomaattia, perunakakkua, kesäkurpitsaa, 

auringonkukansiemeniä ja liemikastiketta gremolatalla 

 

Porkkana- ja tyrni sorbetti 

mantelikakkua, hillottua porkkanaa, sokeroitua tyrniä, tuorejuustokreemiä, 

suolapaahdettuja manteleita ja suolaheinäsalaattia 

 

______________________________________________ 

 

 

Autamme mielellämme valitsemaan sopivan juoman jokaiselle annokselle. 
Mikäli Teillä on kysymyksiä tai erityistoiveita, älkää epäröikö olla meihin yhteydessä. 

Pidätämme oikeuden ruokalistan muutoksiin. 
 
 

Ystävällisin terveisin, 
Restaurant HEJM 

  
 

 

 


