
 

 
Restaurant HEJM restauranthejm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skinnstekt forell med ragu på potatis, lök, syrlig fänkål, 

hyvlad blomkål, vitvinssås och pepparrot/ 

Paistettua nahallista kirjolohta perunaragulla, sipulia, 

hapokasta fenkolia, höylättyä kukkakaalia, 

vakoviinikastiketta sekä piparjuurta 

 

Karamellparfait med yoghurt, rostade hasselnötter, 

syrliga hallon och kinuskisås/ 

Karamelliparfait jogurtilla,  

paahdettuja hasselpähkinöitä, kirpeää vadelmaa  

sekä karamellikastiketta 

 
 

 

LÅNGLUNCH – PITKÄ LOUNAS 24,00€ 

 Karamellparfait med yoghurt, rostade hasselnötter, 

syrliga hallon och kinuskisås/ 

Karamelliparfait jogurtilla, paahdettuja 

hasselpähkinöitä, kirpeää vadelmaa  

sekä karamellikastiketta 7,50€ 

 

Liten sötsak till kaffet / Pikkumakea kahville  

Morotskaka med citronfärskost 

Porkkanakakkua sitruunatuorejuustolla 2,50€ 

HEJM LUNCH – LOUNAS V.5 Må/Ma – Fr/Pe 11-14.30 

 

DESSERT - JÄLKIRUOKA 

Måndag / Maanantai 12,50€ 
HEJMs lasagne med tomat och lök sallad / 
HEJMin lasagnea, tomaattia sekä sipulisalaattia 
 
Tisdag / Tiistai 12,50€ 
Laxfrestelse med brynt smör, sallad på morot, 
rättika och stekt grönkål / 
Lohikiusausta ruskistetulla voilla, porkkanasalaattia, 
retikkaa sekä paistettua viherkaalia 
 
Onsdag / Keskiviikko 12,50€ 
Helstekt leverbiff med potatismos, lingon, stekt lök, 
persilja och skysås / 
Paistettua maksapihviä perunamuusilla, puolukkaa, 
paistettua sipulia, persiljaa sekä liemikastiketta 
 
Torsdag / Torstai 12,50€ 
Fisk- och skaldjurssoppa med tomat, dillkräm, 
örtolja och syrad fänkål / 
Kala- ja äyriäiskeittoa tomaatilla, tillikreemiä, 
yrttiöljyä sekä hapatettua fenkolia 
 
Fredag / Perjantai 12,50€ 
Grillad- och curry gratinerad kyckling                     

med buljongkokt ris, rostad paprika, lök                 

och zucchiniyoghurt /                                         

Grillattua ja curry gratinoitua kanaa,              

liemessä keitettyä riisiä, paahdettua paprikaa, 

sipulia sekä kesäkurpitsajogurttia 

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! 
 
 

DAGENS HUSMAN - PÄIVÄN KOTIRUOKA  VECKANS LUNCH - VIIKON LOUNAS 

Veckans fisk / Viikon kala 14,50€ 

Gäddwallenbergare med kokt potatis, räksallad, 

blåmusselsås, fänkål och inlagd kålrabbi / 

Haukiwallenberg, keitettyä perunaa, 

katkarapusalaattia, sinisimpukkakastiketta,  

fenkolia sekä säilöttyä kyssäkaalia 

 

Veckans kött / Viikon liha 14,00€ 

Mörbakad och glaserad grisnacke med potatispuré, 
grillad rotselleri, smörstekt kål och örtskysås / 
Ylikypsää ja glaseerattua porsaan niskaa, 
perunapyreetä, grillattua juuriselleriä,  
voissa paistettua kaalia sekä yrttiliemikastiketta 
 
Veckans gröna / Viikon kasvis 13,50€ 

Svamprisotto med bakad rödbeta,  

stekt lokal svamp, örtslungad persiljerot  

och riven ost 

/Fås även vegansk 

Sienirisottoa paistetulla punajuurella,  

paistettua paikallista sientä, persiljanjuurta yrteillä 

sekä raastettua juustoa 

/Saatavilla myös vegaanisena 

 

 

 

 

 

 


