
24 h-rätterna serveras alltid när stationen är öppen

ALTTID

DELIKATESSKORG
Cheddarjalapeños, 
mozzarellapinnar, lökringar, 
pommes frites, gurkstavar 
och valfri dippsås

GRILLPANNA
HK Sininen®-länkkorv, 
pommes frites, gurksallad, 
rödlök och HelmiSimpukkas 
hamburgerdressing

HELMIS HEMGJORDA 
KÖTTBULLAR
Köttbullar, potatismos, 
gräddsås och lingon

KYCKLINGKORG
Knaprig kyckling, pommes frites, 
gurkstavar och valfri dippsås

11,90
liten normal stor

13,90 15,90

WINGS
Knapriga kycklingvingar med 
Siipiweikots sås (Medium eller 
Hot), gurk- och morotsstavar 
samt blåmögelostdipp

9,90
6 st 10 st

12,90
16 st
15,90

22 st
18,90

 Pommes 
frites 

2€

BOLTSI-KORG
vegetariska Boltsi-bullar, 
pommes frites, gurkstavar 
och valfri dippsås

HELMIS SALLAD 
Issallad, rucola, halvtorkad körs- 
bärstomat, marinerad rödlök, kokt 
ägg, potatissallad och caesarsås 
samt knaprig kyckling, rökt lax 
eller halloumi enligt eget val

15,90

HELMIS KYCKLINGPASTA
Kyckling, nötfri pesto och 
penne-pasta i en gräddig 
sås, Grana Padano-ost och 
rucola

14,90

+ 
Extra dip 

1 20TILLVAL TILL RÄTTERNA PÅ 
ALLTID PÅ MENYN-LISTAN: 

2 € Knaprig kycklinginnerfilé 
2 € Cheddarjalapeño 1 st.,  
köttbullar 2 st., HK Sininen®-
korvtärningar, Boltsi-
grönsaksbullar 3 st
1 € friterade lökringar 3 st., 
mozzarellapinne 1 st.

11,90
liten normal stor

13,90 15,90

10,90
liten normal stor

12,90 14,90

9,90
liten normal stor

11,90 13,90

10,90
liten normal stor

12,90 14,90

+

24 H 24 H

24 H 24 H

24 H

24 H

24 H 24 H

DIPPSÅSER:
· Hamburgerdressing
· aioli (vegansk)
· tartarmajonnäs
·  sriracha-majonnäs 
(vegansk)

· mango-currymajonnäs
· blåmögelostdipp

PÅ MENYN



Laktosfri Glutenfria 
ingredienser
(personalen ger mer  
information)

VeganskMjölkfri

Alla klassikerportioner serveras med ett valfritt tillbehör.  
Servering innehåller en sallad och brödbord.

KLASSIKER
HELMIS

WIENERSCHNITZEL 

16,90

Panerad ytterfilé av korngris, 
citron, kapris och ansjovis

16,90

GRIS BEARNAISE
Panerad ytterfilé av korngris 
med bearnaisesås

LÖVBIFF
Tunnbankad nötytterfilé med 
HelmiSimpukkas kryddsmör

20,90

DJÄVULSKYCKLING 
Grillat kycklingbröst, 
bearnaisesås och djävulssylt

16,90

STEKTA SIKLÖJOR

17,90

Stekta siklöjor, potatismos  
och tartarmajonnäs

HELMIS JÄTTESCHNITZEL

19,90

Panerad ytterfilé av korngris och 
sås enligt eget val: bearnaisesås, 
hamburgerdressing, aioli 
(vegansk), tartarmajonnäs, 
sriracha-majonnäs (vegansk), 
mango-currymajonnäs eller 
blåmögelostdipp

JÄGARSCHNITZEL
Panerad ytterfilé av korngris 
med svampsås

17,90

PEPPRIG LÖVBIFF 
Tunnbankad nötytterfilé 
med pepparsås

20,90

GRILLAT KYCKLINGBRÖST 
OCH HALLOUMI
Grillat kycklingbröst, halloumi 
och tzatziki

17,90

POTATIS ELLER TILLBEHÖR 
ENLIGT KUNDENS VAL
Pommes frites, pommes frites på 
sötpotatis, klyftpotatis, potatismos, 
gräddpotatis, vitlökspotatis, potatis 
med Auraost och varma grönsaker

EXTRA FYLLINGAR

4,5 €  Grillad kycklingfilé, 
grisytterfilé, rökt 
regnbåge, hamburger-
biff av rasboskap

7 € Extra nötytterfilé

Du kan beställa portioner av 
Wienerschnitzel, Jägarschnitzel 
eller Helmis jätteschnitzel med 
vegetarisk schnitzel.

VEGOSCHNITZEL



*Se menyns sista sida för dippsåser och 
extra fyllningar

HAMBURGARE OCH 
SMÖRGÅSAR

BACONHAMBURGARE

17,90

Biff av rasboskap 188 g, knaprig bacon, 
cheddarost, HelmiSimpukkas hamburger-
dressing, rödlök, sallad, tomat och saltgurka

HELMIS HAMBURGARE

16,90

Biff av rasboskap 188 g, cheddarost, 
HelmiSimpukkas hamburgerdressing, 
rödlök, sallad, tomat och saltgurka

HELMIS CLUB SANDWICH

17,90

Rostat surdegsbröd, grillad kyckling,  
tartarsås, knaprig bacon, cheddarsås,  
rödlök, sallad och tomat

KYCKLINGHAMBURGARE

16,90

Knaprig kyckling, coleslaw-sallad, 
sriracha-majonnäs, rödlök, sallad, tomat 
och saltgurka

HELMIS VEGETARISKA  
HAMBURGARE

16,90

Vegetarisk biff, coleslaw-sallad, aioli 
(vegansk), rödlök, sallad, tomat och 
saltgurka

HEMGJORDA KÖTTBULLAR 
FÖR BARN
Köttbullar, potatismos, gräddsås, 
ketchup samt gurk- och morotsstavar

6,90

KYCKLINGKORG FÖR BARN
Knaprig kyckling, pommes frites, gurk- 
och morotsstavar och valfri dippsås

6,90

6,90

SIKLÖJOR FÖR BARN
Stekta siklöjor, potatismos, tartarmajonnäs 
samt gurk- och morotsstavar

BARNMENY

KNACKKORV MED MOS
Stekta knackkorvar, potatismos, 
ketchup samt gurk- och morotsstavar

6,90

7,90

LÖVBIFF FÖR BARN
Tunnbankad nötytterfilé, pommes 
frites samt gurk- och morotsstavar

Barnmeny för 12 år och yngre.  
Servering innehåller en sallad och brödbord.

Alla hamburgare och smörgåsar  serveras med 
pommes frites och valfri dippsås.  Servering 

inne håller en sallad och brödbord.



FYRHJULSDRIFT
Basturökt skinka, räkor, tonfisk 
och färska champinjoner

13,90

PRIMA POLLO
Kyckling, ananas, Auraost,  
bearnaisesås och djävulssylt

13,90

FANTASIA
Tre fyllningar enligt eget val

14,90

BARNPIZZA
Två fyllningar enligt eget val

6,90

Alla Helmis pizzor fås också som glutenfria

PIZZA

MARJO-RIITTA
Halvtorkade körsbärstomater, 
mozzarella och rucola

12,90

PEPE & PEPE

11,90

Rejält med pepperoni

DEN AMERIKANSKA 
KUSINEN
Basturökt skinka, ananas 
och Auraost

12,90

MEDELHAVETS 
DELIKATESSPIZZA
Serranoskinka, Grana Padano-ost 
och rucola

13,90

HOTTIS
Kyckling, rökt bacon, 
jalapeñoskivor och sriracha-
majonnäs

13,90

VEGETARISK PIZZA

11,90

Pulled soja, rivna grönsaker, 
ananas, rödlök och sriracha-
majonnäs

Basturökt skinka, pepperoni, kyckling, tärnad rökt bacon, kebab, 
räka, tonfisk, pulled soja, ananas, rödlök, färska champinjoner, 
jalapeño,  halvtorkad tomat, ägg, rucola, Auraost, mozzarella, extra 
ost, bearnaisesås, djävulssylt, sriracha-majonnäs, aioli (vegansk)

1,20 € Extra fyllningar
0,5 € Vitlök   
2 € Glutenfri pizzabotten

FYLLNINGAR FÖR FANTASIA/EXTRA FYLLNINGAR FÖR PIZZORNA: 

24 H 24 H

24 H 24 H

24 H 24 H

24 H 24 H

24 H 24 H



DIPPSÅSER OCH 
EXTRA FYLLNINGAR

DIPPSÅSER:

· bearnaisesås 
· djävulssylt 
· sriracha-majonnäs (vegansk) 
· caesarsås 
· aioli (vegansk) 
· hamburgerdressing 
· tartarmajonnäs 
· majonnäs 
· mango-currymajonnäs 
· blåmögelostdipp

TILLVAL TILL HAMBURGARE  
OCH SMÖRGÅSAR: 

1 €  Extra ost till burgaren, 
ananas, jalapeñoskivor

1,5 €  Bacon, Auraost

2 € Halloumi

4,5 €  Grillad kycklingfilé, 
grisytterfilé, rökt regnbåge, 
hamburgerbiff av rasboskap

7 € Extra nötytterfilé

+ 
Extra dipp 

120
Laktosfri

Glutenfria ingredienser
(personalen ger mer information)

VeganskMjölkfri


