
 

 

 

 

 

Ryhmämenut HEJM 8.9-17.11 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 

Haudutettua paikallista siikaa 

kirjolohen mätiä, savustettua majoneesia, rapeaa perunaa, etikkakuutioita, 

 kuivattua kermaviiliä ja omenaa 

 

Väliruoka 

Katajanokasilla savustettua palsternakkaa 

hollandaisekastiketta, voissa paistettuja kantarellejä, säilöttyä suppilovahveroa  

ja punaisia viinirypäleitä Sundomista 

 

Pääruoka 

Grillattua denver paistia  

viipaloitua kermaista perunaa, paahdettua porkkanaa, ruusukaalia, piparjuurijugurttia, 

säilöttyä porkkanaa ja kurtturuusulientä 
 

Jälkiruoka 

Kuusenkerkkäjäätelöä 

sokerikakkua, koivutomua, valutettua kermaviiliä,  

sokeripaahdettua tattaria ja suolaheinägranité 

 

 

 

 



VALINTA ON SINUN 50€ 

Alkuruoka 

Haudutettua paikallista siikaa 

kirjolohen mätiä, savustettua majoneesia, rapeaa perunaa, etikkakuutioita, 

 kuivattua kermaviiliä ja omenaa 

 
Tai 

 
Ohuesti viipaloitua nautaa 

juustomajoneesia, rapeaa maa-artisokkaa, paahdettua hasselpähkinää,  

sienisoijaa ja säilöttyä maa-artisokkaa 

 
Pääruoka 

Grillattua denver paistia 

viipaloitua kermaista perunaa, paahdettua porkkanaa, ruusukaalia, piparjuurijugurttia, 

säilöttyä porkkanaa ja kurtturuusulientä 

 

Tai 

 

Voissa paistettua kuhaa 

lehtikaalimuhennosta, grillattua sekä säilöttyä kurkkua, paahdettua naurista,  
rapeaa perunaa ja kuohkeaa sinisimpukkakastiketta 

 

Jälkiruoka 

Kuusenkerkkäjäätelöä 

sokerikakkua, koivutomua, valutettua kermaviiliä,  

sokeripaahdettua tattaria ja suolaheinägranité 

__________________________________________ 

 

Pieniä annoksia 5€/kpl 
Naposteltavaa alkudrinkille, pieni väliannos tai miksi ei juustoa ennen jälkiruokaa? 

 

Friteerattua silakkaa 

piparjuurikreemiä, säilöttyä kurkkua ja tilliä 

 

Grand reserva vuohenjuustoa 

punasipulimarmeladia ja siemenäkkileipää 

 

Ylikypsää porsaanlapaa 

paistettua leipää, säilöttyä maa-artisokkaa ja salviaa 

 

Paahdettua kukkakaalia 

sipulikreemiä, kuusenkerkkää, ja juustoraastetta 

 

Perunasipsejä 

kermaviiliä, punasipulia ja kirjolohen mätiä 



 

VIHREÄ MENU 45€ 

Saatavilla myös vegaanisena  

 

Alkuruoka 

Höylättyä kurpitsaa 
vuohenjuustoa, säilöttyä vihreää mansikkaa, tyrnikreemiä,  

tummaa leipäkrispiä ja semikuivattua kurpitsaa 

 

Pääruoka 

Ruskistetussa voissa paahdettua juuriselleriä 

paahdettua kaalilientä, voissa paistettuja kantarellejä, sipulikreemiä, 

 karviaiskaprista, hasselpähkinää ja ruskistettua salviavoita 

 

Jälkiruoka 

Kuusenkerkkäjäätelöä 

sokerikakkua, koivutomua, valutettua kermaviiliä, 

 sokeripaahdettua tattaria ja suolaheinägranité 

 

__________________________________________ 
 

 

KALAMENU 48€ 

Alkuruoka 

 
Haudutettua paikallista siikaa 

kirjolohen mätiä, savustettua majoneesia, rapeaa perunaa, etikkakuutioita,  

kuivattua kermaviiliä ja omenaa 

 

Pääruoka 
 

Kevyesti savustettua taimenta 

perunamuhennosta piparjuurella, voissa paistettua kaalia, säilöttyä kyssäkaalia,  

lehtipersiljaa ja voikastiketta kirjolohen mädillä 

 

Jälkiruoka 

Hunajakakkua 
unikonsiemenjäätelöä, syreenipaahdettua päärynää, tyrnimarjaa,  

hunajakrispiä ja unikonsiemenlastu 

 

 

 

 



 

HEJM TASTING 70€ 

 
Haudutettua paikallista siikaa 

kirjolohen mätiä, savustettua majoneesia, rapeaa perunaa, etikkakuutioita,  

kuivattua kermaviiliä ja omenaa 

 

Ohuesti viipaloitua nautaa 
juustomajoneesia, rapeaa maa-artisokkaa, paahdettua hasselpähkinää,  

sienisoijaa ja säilöttyä maa-artisokkaa 

 
Katajanoksilla savustettua palsternakkaa 

hollandaisekastiketta, voissa paistettuja kantarelleja, säilöttyä suppilovahveroa  

ja punaisia viinirypäleitä Sundomista 

 

Kevyesti savustettua taimenta 

perunamuhennosta piparjuurella, voissa paistettua kaalia, säilöttyä kyssäkaalia,  

lehtipersiljaa ja voikastiketta kirjolohen mädillä 

 

Grillattua denver paistia 

viipaloitua kermaista perunaa, paahdettua porkkanaa, ruusukaalia, piparjuurijugurttia, 

säilöttyä porkkanaa ja kurtturuusulientä 

 

Kuusenkerkkäjäätelöä 

sokerikakkua, koivutomua, valutettua kermaviiliä,  

sokeripaahdettua tattaria ja suolaheinägranité 

 

 

______________________________________________ 

 

 

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 

  
 

 

 


