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HEJM LUNCH – LOUNAS V.13 Må/Ma – Fr/Pe 11-14.30 

 

Måndag / Maanantai 13,00€ 

Grisgryta med kokt ris, rostad morot, senapskräm,  

inlagd lök och pepparrot / 

Possupataa, keitettyä riisiä, paahdettua porkkanaa, 

sinappikreemiä, säilöttyä sipulia sekä piparjuurta 
 

Tisdag / Tiistai 13,00€ 

Stekt strömming med potatispuré, gröna ärter,  

brynt smör, citron och fänkålssallad / 

Paistettua silakkaa, perunapyreetä, vihreitä herneitä, 

ruskistettua voita, sitruunaa sekä fenkolisalaattia 
 

Onsdag / Keskiviikko 13,00€ 

Kycklingschnitzel med ljummen potatissallad, kaprissmör, 

örtmajonnäs och tunt hyvlad kål / 

Kananleike, perunasalaattia, kaprisvoita, yrttimajoneesia 

sekä ohueksi höylätty kaalia 

 

Torsdag / Torstai 13,00€ 

Friterad spätta med kokt potatis, tartarsås,  
marinerad broccoli och citron / 
Friteerattua kampelaa, keitettyä perunaa, tartarkastiketta, 
marinoitua parsakaalia sekä sitruunaa 
 
Fredag / Perjantai 13,00€ 

”Jägarsmörgås” med friterad potatis, krispigt bacon, 

persiljemajonnäs och inlagd lök /                        

”Metsästäjän voileipä”, friteerattua perunaa,              

rapeaa pekonia, persiljamajoneesia sekä säilöttyä sipulia 

 

DAGENS HUSMAN - PÄIVÄN KOTIRUOKA  VECKANS LUNCH - VIIKON LOUNAS 

Veckans fisk / Viikon kala 14,50€ 

Bakad kolja med rostade rotsaker, torkad tomat, 

spenat, brynt smör, rostade frön och pepparrot / 

Uunipaahdettua koljaa, paahdettuja juureksia, 

kuivattua tomaattia, pinaattia, ruskistettua voita, 

paahdettuja siemeniä sekä piparjuurta 
 

Veckans kött / Viikon liha 14,00€ 

Tunt skivad rostbiff med gaffelmosad potatis, 

rostade rödbetor, skysås,  

löksallad och timjanfärskost / 

Ohueksi viipaloitua paahtopaistia, perunamurskaa, 

paahdettuja punajuuria, liemikastiketta, 

sipulisalaattia sekä timjamituorejuustoa 

 

Veckans gröna / Viikon kasvis 13,50€ 

Örtrisotto med rostad pumpa, marinerad zucchini, 

fröpesto, sotad lök och riven ost 

/Fås även vegansk 

Yrttirisotto, paahdettua kurpitsaa,  

marinoitua kesäkurpitsaa, siemenpestoa,  

noettua sipulia sekä raastettua juustoa 

/Saatavilla myös vegaanisena 

 

 

 

 

 

Bakad torsk med stekt broccoli, dillkokt potatis,  

skummig vitvinssås, inlagd fänkål och pepparrot/ 

Uunipaahdettua turskaa, paistettua parsakaalia,  

tilli-keitettyä perunaa, kuohkeaa valkoviinikastiketta, 

säilöttyä fenkolia sekä piparjuurta / 

 

Hallonsorbet med lakritsskum, citronkladdkaka,  

marinerade hallon och lakritskrisp / 

Vadelmasorbettia, lakritsivaahtoa, sitruunamutakakkua, 

marinoituja vadelmia sekä lakritsikrispiä 

 

LÅNGLUNCH – PITKÄ LOUNAS 24,00€ 

 Hallonsorbet med lakritsskum, citronkladdkaka, 

marinerade hallon och lakritskrisp / Vadelmasorbettia, 

lakritsivaahtoa, sitruunamutakakkua,  

marinoituja vadelmia sekä lakritsikrispiä 7,50€ 
 

Liten sötsak till kaffet / Pikkumakea kahville 

Stekt brödpudding med sylt och lättvispad grädde 

Paistettua leipävanukasta, hilloa sekä kermavaahtoa 

2,50€  

DESSERT - JÄLKIRUOKA 

I lunchen ingår, vatten, soppa och bröd som serveras 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! 

 
 


