
 

 
Restaurant HEJM restauranthejm 

 

 

 
Bakad röding med dillstuvad potatis, stekt blomkål, 

skummig musselsås, inlagd gurka  

och pepparrot/Paahdettua nierää, 

perunamuhennosta tillillä, paistettua kukkakaalia, 

kuohkeaa simpukkakastiketta, säilöttyä kurkkua sekä 

piparjuurta 

 
Färskostsorbet med rårörda blåbär, 

svartvinbärsbladspudding och karamelliserat bovete/ 

Tuorejuustosorbettia, mustikkasurvosta, vanukasta 

mustaherukanlehdistä sekä karammelisotua tattaria 

LÅNGLUNCH – PITKÄ LOUNAS 24,00€ 

 
 

Färskostsorbet med rårörda blåbär, 

svartvinbärsbladspudding och karamelliserat 

bovete/  

Tuorejuustosorbettia, mustikkasurvosta,  

vanukasta mustaherukanlehdistä  

sekä karammelisotua tattaria 7,50€ 

 

Liten sötsak till kaffet / Pikkumakea kahville  

Kula glass med krisp/ Jäätelöpallo krispillä 2,50€ 

HEJM LUNCH – LOUNAS V.39 Må/Ma - Fr/Pe 11-14.30 

 

DESSERT - JÄLKIRUOKA 

Måndag / Maanantai 12,50€ 
Pasta bolognese, rostad tomat, inlagd lök  
och riven ost/Pasta bolognese,  
paahdettua tomaattua, säilöttyä sipulia  
sekä juustoraastetta 
 
Tisdag / Tiistai 12,50€ 
Stekt strömming, potatispuré, rödlökssallad, 
brynt smör, rårörda lingon och 
pepparrot/Paistettua silakkaa, perunapyreetä, 
punasipulisalaattia, ruskistettua voita, 
puolukkasurvosta sekä piparjuurta  
 
Onsdag / Keskiviikko 12,50€ 
Grillad grisbiff, potatispuré, löksås,  
rostad rödbeta och lingonsylt/ 
Porsaanpihviä, perunapyreetä, sipulikastiketta, 
paahdettua punajuurta sekä puolukkahilloa 
 
Torsdag / Torstai 12,50€ 
Varmrökt forell, dillkokt potatis, ångad broccoli, 
tartarsås och fänkålssallad/ 
Lämminsavustettua kirjolohta,  
tilli-keitettyä perunaa, parsakaalia,  
tartakastiketta ja fenkolisalaattia 
 
Fredag / Perjantai 12,50€ 
Mörbakat högrev på grillat lantbröd, friterad 

potatis, rostad paprikamajonnäs och inlagd 

lök/Ylikypsää etuselkää maalaisleivällä, 

friteerattua perunaa, paahdettua 

paprikamajoneesia ja säilöttyä sipulia 
 

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! 
 
 

DAGENS HUSMAN – PÄIVÄN KOTIRUOKA  VECKANS LUNCH - VIIKON LOUNAS 

Veckans fisk / Viikon kala 14,50€ 

Confiterad lax med potatispuré, rostade 

rödbetor, gräddfilssås och inlagd 

gurka/Konfiteerattua lohta, perunapyreetä, 

paahdettua punajuurta, kermaviilikastiketta 

sekä säilöttyä kurkkua 

 

 

 

Veckans kött / Viikon liha 14,00€ 

HEJM´s köttbullar på ekologiskt kött med 

gräddsås, potatispuré, morot, lingon och 

pressgurka/  

HEJMin luomulihapullia kermakastikkeessa, 

perunapyreetä, porkkanaa,  

mummon kurkkua ja puolukkaa 

 

 

 

Veckans gröna / Viikon kasvis 13,50€ 

Svamprisotto med pesto, inlagd lök, rostade 

frön och riven ost 

/Fås även vegansk 

Sienirisotto, pestoa, säilöttyä sipulia, 

paahdettuja siemeniä sekä juustoraastetta 

/Saatavilla myös vegaanisena 
 

 

 

 

 

 


