
 
 

 
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 

 

Tänäkin vuonna haluamme tarjota jotain hieman 
erilaista joulujuhlan aikaan – uuden tavan nauttia 

joulupöydästä ilman jonottamista ja kiirettä. 
Tarjolla on perinteisiä joulun makuja modernissa 

paketissa, suoraan pöytiin tarjoiltuna viidessä erässä. 
 

Jaettavaksi 
Sinappisilliä & saaristolaissilakkaa 

Voissa kypsennettyä perunaa & tilliä 
Joululimppua, näkkileipää & voita 

Aroniagraavattua lohta hovimestarinkastikkeella 
Haudutettua haukea, piparjuurikreemiä 

ja ruskistettua voita 
Routapaistia sienimajoneesilla ja mustaherukoilla 

Kermainen punajuurisalaatti rapealla porsaankyljellä  
ja kananmunalla  

 
Väliannos 

Lanttua variaatiossa, lämminsavustettua 

lampaansydäntä, tyrniä, ruskistettua voita, 

kuusenkerkkää sekä paahdettua sipulia 

 

Pääruoka 

Ylikypsää mausteglaseerattua luomupossua  

Skogsjö gårdilta, porkkanakreemiä, perunamyky, 

ruusukaalia, hapokasta punakaalia, sinapinsiemeniä 

sekä porsaanlientä voilla 

 
Juustolautanen 

Friteerattua valkohomejuustoa Kolatun meijeriltä, 
mausteista omenahilloketta, mallaskrispiä  

sekä mesiangervoa 
 

Jälkiruoka 
Mustaherukanlehtijäätelöä, pehmeää piparkakkua, 
mantelilastua, rommiluumua sekä mustaherukoita 

 
Pikkumakeaa kahville 

HEJM´s Daim 
Suklaatryffeliä sahramilla 
Granholmin marmelaadia 

 
Hinta: 

 Maanantai-Torstai 49€/hlö 
Lauantailounas klo 12.00–15.00 49€/hlö  

Perjantai-Lauantai 53€/hlö 
 

Pöytiin tarjoiltava joulupöytä tarjoillaan koko 
pöytäseurueelle, otamme allergiat huomioon 

 
 

ALKURUOKA 

Mausteiden kanssa noettua lohta 
juurikkaita variaatiossa, piparjuurimajoneesia, 

uppopaistettu kananmuna sekä hapokasta tillihyytelöä 
13€ 

 
Soijagraavattua luomu naudanlihaa 

kantarellimajoneesia, säilöttyä lanttua, hasselpähkinää,  

murskattua voitaikinaa sekä kuivattuja sieniä 13€ 

 

Punajuuritartar 

 fetajuustokreemiä, pikkelöityjä mustaherukoita, 

höylättyä omenaa, suolapaahdettuja manteleita  

sekä fetajuustomurua 12€ 

 

Sinulle, jonka ei tee mieli jouluruokaa 
 

 

Viisi ruokalajia pöytiin tarjoiltuna 
 

 
PÖYTIIN TARJOILTAVA JOULUPÖYTÄ 

JOULUMENU 

 

PÄÄRUOKA 

Uunipaahdettua nieriää 
kukkakaalikreemiä, haudutettua punakaalia,  

uppopaistettua kukkakaalia, omenaa  
sekä sandefjordkastiketta kirjolohenmädillä 27€ 

 
Konfitoitua Hemmanetin laidunkalkkunaa  

paahdettua porkkanakreemiä,  

uppopaistettua ruusukaalia,  

savustettua porsaankylkeä, tyrniä,  

rapeaa leipää sekä heinäsavustettua kanalientä 26€ 

 

Voissa paistettu perunamyky 

maa-artisokkakreemiä, paistettuja kantarelleja, 

hasselpähkinävinegrettiä, friteerattua maa-artisokkaa 

sekä suppilovahveroita 24€ 

 

Mustaherukanlehtijäätelöä 
pehmeää piparkakkua, mantelilastua, rommiluumua 

sekä kuivattuja mustaherukoita 10€ 
 

Karamelliparfait 

omenahilloketta, murutaikinaa, tonkapapujugurttia  

sekä kuivattua omenaa 10€ 

 

JÄLKIRUOKA 


