
 

 
Restaurant HEJM restauranthejm 

 

HEJM JULLUNCH - JOULULOUNAS V. 49 kl/klo 11–14.30 

Måndag / Maanantai 12,50€ 
Pasta bolognese med syrade tomater och gremolata 
Pasta bolognese, hapatettuja tomaaatteja  
sekä gremolataa 
 
Tisdag / Tiistai 12,50€ 
STÄNGT/SULJETTU 
 
Onsdag / Keskiviikko 12,50€ 
Lasagne på nötkött med örtkräm,  
inlagd lök och riven ost/  
Lasagnea naudanlihasta, yrttikreemiä,  
säilöttyä sipulia sekä juustoraastetta 
 
Torsdag / Torstai 12,50€ 
Stekt strömming med potatispuré, brynt smör,  
fänkål, rårörda lingon och pressgurka/  
Paistettua silakkaa, perunapyreetä, fenkolia, 
puolukkasurvosta sekä mummon kurkkua 
 
Fredag / Perjantai 12,50€ 
Grillad kyckling med stekt surdegsbröd, friterad potatis, 

tunt skuren sallad, bacon, parmesan och vitlökskräm/ 

Grillattua kanaa paistetulla hapanjuurileivällä, 

friteerattua perunaa, salaattia, pekonia, parmesaania 

sekä valkosipulikreemiä 
 

 
 

 

 

 

 

 

DAGENS HUSMAN - PÄIVÄN KOTIRUOKA   

Veckans fisk 14,50€ / Viikon kala 14,50€ 

Bakad torsk med gaffelmosad potatis, broccoli,  

skummig pepparrotssky och inlagd kålrabbi/ 

Paahdettua turskaa, perunamurskaa, parsakaalia,  

kuohkeaa piparjurilientä sekä säilöttyä kyssäkaalia 

 

Veckans kött 14,00€ / Viikon liha 14,00€ 

Mustig köttgryta med potatispuré, stekt champinjon, 
rökt grissida, svartvinbärsgelé och löksallad/  
Runsas lihapata, perunapyreetä, paistettua 
herkkusientä, savustettua porsaankylkeä, 
mustaherukkahyytelöä sekä sipulisalaattia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VECKANS LUNCH - VIIKON LOUNAS 

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 20,50€ 

Mörbakad och kryddglaserad ekologisk gris  

från Skogsjö gård, brysselkål, morotskräm, äpplen,  

rödkål, kokt potatis och grissky / 

Ylikypsää mausteglaseerattua luomupossua  

Skogsjö gårdilta, ruusukaalia, porkkanakreemiä, omenaa, 

punakaalia, keitettyä perunaa sekä porsaanlientä 

 

Dessert/Jälkiruoka 8,50€ 
Svartvinbärsbladsglass med mjuk pepparkaka, 

plommonkompott, mandelflarn och svarta vinbär / 
Mustaherukanlehtijäätelöä, pehmeää piparkakkua, 
mantelilastua, rommiluumua sekä mustaherukoita 

 
Förrätt & Varmrätt / Alkuruoka & Pääruoka: 32,50€ 

3 rätter / 3 ruokalajia: 39,50€ 

 

Vi har även vegetariska alternativ, fråga oss gärna vad 

som erbjuds idag. 

Kysy mielellään meiltä päivän kasvis vaihtoehdosta. 

 

 

Jordgubbssorbet med stjärnanispudding, krispig 

smuldeg och rabarberkompott/ 

Mansikkasorbettia, tähtianisvanukasta,  

rapeaa murutaikinaa sekä raparperikompottia 

7,50€ 

 

Liten sötsak till kaffet / Pikkumakea kahville 

En kula glass med krisp 

Jäätelöpallo ja krispiä 2,50€ 

 

DESSERT - JÄLKIRUOKA 

I lunchen ingår, vatten, soppa och bröd som kommer till bordet. Kaffe och te hämtas från bardisken. 

Meddela gärna om matallergier finns.  

Smaklig lunch! 

Lounaaseen sisältyy vesi, keitto sekä leipä, jotka tarjoillaan pöytään. Kahvin ja teen saat hakea baaritiskiltä. 

Kerrothan meille, mikäli sinulla on ruoka-allergioita. 

Hyvää ruokahalua! 


