Förrätter
Starters

Söderhielms Surf & Turf

139:-
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lågtempad grissida samt lime- och vitlöksmarinerad havskräfta
serveras med fräsch sallad

Main Courses

BBQ-friterad Kyckling

185:-

serveras med aioli, jalapeñomarmelad och pommes frites

Gården

Pork belly and marinated crawfish served with salad

Skagen

Varmrätter

149:-

löjromstoppad skagenröra, bröd, citron och dill

BBQ-fried chicken with aioli, jalapeno marmalade and fries

Hjälmens Röding

225:-

serveras med citrussmör, polkabetor, skagenröra och dillslungad potatis
Trout with polka beets, prawn mayo and potato

Swedish Skagen Röra (prawn mayo) with bread and veggie sticks

Råbiff

Söders Veggie Bowl

155:-

tunnskivad råbiff, brynt sojasmör, wasabimayo, rostad lök
och picklad shiitakesvamp

Välkommen till Söderhielmska Gården!

Thinly sliced raw beef with soy butter, wasabi mayo and pickled shiitake mushroom

Buffelmozzarella

119:-

serveras med sallad, tomat och basilikadressing
Buffalo mozzarella with salad, tomato and basil dressing

Mellanrätter
Medium Courses
Charktallrik

159:-

Här möter gamla anor ett modernt och pulserande stadsliv. Gården är
byggd på 1700-talet och utgör en självklar entré till det Gamla Gefle.
Våren 1965 restaurerades gården likt ett utvärdshus i Bellmans anda,
Söderhilelmska Gården blev därmed en signatur på det verk som
tolv år tidigare hade inletts med den stora stadsförnyelsen
och skapandet av reservatet på Gamla Söder.
Det låga, sadeltakskrönta huset bevarades och tillförsäkrades
ett fortsatt livsrum mitt bland raden av höghus.
Kontrasten mellan gammalt och nytt låter vi avspeglas i vårt
arbete för hållbarhet, vårt mål är att bevara och förvalta denna
otidsenliga oas med hänsyn till kommande generationer.

blandade grönsaker, avokado, bönor, syrad lök, chiliröra, hummus
och svarvad potatis
-toppad med Halloumi
-toppad med karamelliserad Tofu
Veggie bowl topped with either Halloumi or caramelized Tofu

Grillad Entrecôte
Entrecôte with herb butter, pimientos de padrón, red wine sauce and fries

Chef-Määks Burger

Charcuterie board with dry cured ham, salami, pimientos de padrón, olives,

Desserter
129:-

nachos, oliver, ost- och grönsaksstavar samt aioli och salsa
Nachos, cheese & veggie sticks, aioli and salsa

Sommarsallad
med kyckling eller pepparlax

Jackpot

Barnens Hörna
Pannkakor

med sylt och grädde

Salad with either chicken or pepper salmon

Havsbricka

Desserts

69:-

Korv med pommes frites

färska räkor, havskräfta, pepparlax, aioli och bröd

Hotdogs and fries

Seafood platter with prawns, crawfish, pepper salmon, aioli and bread

Kyckling

med pommes och bearnaise

69:75:-

75% återvunnet papper 25% träkvistar

Glass

med chokladsås och frukt

99:-

toppad med vitchoklad
Rhubarb panna cotta with white chocolate

Chokladkaka

99:-

serveras med halloncrisp, inkokta krusbär och cognacgrädde
Chocolate cake with raspberry crisps, poached gooseberries and cognac whipped cream

Chicken with fries and bearnaise sauce

Denna meny är tryckt på

Filled chocolate with vanilla ice cream

Rabarberpannacotta (vegetarisk)

Pancakes with jam and whipped cream

189:-

109:-

marshmallow- och marängfylld chokladbomb med vaniljglass,
frukt och smält choklad

Kids menu
175:-

185:-

Högrevsburgare med jalapeñomarmelad, syrad rödlök, saltgurka, tomat,
sallad, 2 sorters ost och basilikadressing serveras med pommes frites
och aioli
Chuck burger with aioli and fries

Grand Nachos

279:-

serveras med örtsmör, pimientos de padrón, rödvinssky
och pommes frites

lufttorkad skinka, salami, pimientos de padrón, oliver,
brieost, aioli och bröd
brie cheese, aioli and bread.

179:179:-

49:-

Ice cream with chocolate sauce and fruit

Har du frågor om innehållet i maten? Fråga gärna vår personal.

Sorbet (vegansk)
toppad med nötkross och frukt
Rasberry sorbet with hazelnut crunch (vegan)

99:-

VINER
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Glas/Flaska

Rosé

2018 Montgravet Cinsault - Languedoc Roussillon, Frankrike		 85:- / 299:-

Vita / White wine

2018 Montgravet Chardonnay - Languedoc Roussillon, Frankrike		 85:- / 299:Husets vita är ett torrt, friskt och smakrikt vin med inslag av aprikos och melon.
Mjuk textur och rund känsla i munnen, aromer från ekträ med nyanser av vanilj.

Husets rosé är ett torrt, mycket friskt och bärigt vin med inslag av mineraler. Vinet är från
södra Frankrike där vi hittar ett vinkooperativ som grundades 1930 och idag har
fler än 300 producenter knutna till sig.

2015 Dani Rose EKO - Niederösterreich, Österrike		 99:- / 375:-

2018 Gustav Riesling Trocken - Rheinhessen, Tyskland		 99:- / 375:-

Ett torrt, friskt och fruktigt vin där druvorna Blauer Zweigelt, Cabernet Sauvignon och Merlot
blandas. Smaken erbjuder toner av hallon, röda vinbär, smultron, blodapelsin och lime.

En intensiv doft av gröna äpplen, persika och aprikos. Smaken är krispig och
elegant med inslag av gröna äpplen och persika samt en uppfriskande syra.

2017 Toni Grüner Veltliner EKO - Niederösterreich, Österrike		 99:- / 375:Smaken är torr, ungdomlig, frisk och fruktig med inslag av päron, persika,
honungsmelon, citrusfrukter samt örter och nymald vitpeppar.

Glas 99:-

2017 Laroche Petit Chablis - Bourgogne, Frankrike		140:- / 520:-

Champagne

Tillverkad av druvor från 77 vingårdar med doft av persika, aprikos samt ananas som efterföljs
av vanilj, kola, jäst, torkad frukt och honung Intensiv och komplex smak med toner av färska
frukter och kola. Avslutningen är lång och kvardröjande.

949:-

FLASKA 0,33

Briska Päron (Pear)		
Rekorderlig Passionfrukt (Passionfruit) 		
Absolut Mixt Blueberry / Raspberry		

Flaska 1,5L

1 699:-

Flaska 9L 12 000:-

Cocktails & Drinks

Champagne med anor från 1734, medelstor frisk och fruktig doft. Torr med smak
av grönt och gult äpple, citrus och mineral. Lång eftersmak och fin mousse.

92:- / 349:-

Ekologiskt vin med doft rik på frukt och kryddor, mogna bär och örter. Smaken är medelstor,
intensiv och fruktig med inslag av körsbär, björnbär, torkade plommon,
kryddor och örter. Vinet har en bra syra, mogna tanniner och en lång eftersmak.

2015 Bourgogne Pinot Noir Prestige - AOP Bourgogne, Frankrike 140:- / 520:Ett medelfylligt balanserat, bärigt vin med inslag av jordgubbar, hallon, lingon, kanel samt en
lättare känsla av fat. Smaken bjuder på skogsbär, söta kryddor och en väl integrerad och läcker
ton av ek. Vinet har en frisk syra och polerade tanniner som lyfter frukten i eftersmaken.

2016 Frei Brothers Zinfandel - Kalifornien, USA		140:- / 520:Ett vin med en elegant, kryddig och varm, ung doft av mogna bär som har en ton av kola
och mocka från amerikanska och franska ekfat. Smaken är generös, ung, frisk och fruktig
med mogen röd frukt som vildhallon och plommon. En varm kryddighet med integrerade
fattoner avslutas med en rund fruktighet samt smörkola och kaffetoner.

Öl

Beer

70 :70 :79 :-

Irish coffee, farinsocker, irländsk whisky, kaffe, grädde
Kaffe Karlsson, baileys, cointreau, kaffe, grädde
Kaffe Calypso, mörk rom, kahlua, kaffe, grädde

4 cl / 6 cl		 97:- / 145 :			
Aperol Spritz, mousserande vin, aperol, soda		
Mojito, ljus rom, lime, socker, mynta, soda
Whisky Sour, bourbon whisky, citronjuice, sockerlag, äggvita		
Clover Club, hallon, gin, sockerlag, citronjuice, äggvita
Frozen Daiquiri Jordgubb/Passion/Hallon, ljus rom, puré, lime, socker
Söderströms Fläder, gin, fläderlikör, citronjuice, passionsfruktsjuice, sprite

Gården

Ett mycket fruktigt vin med doft av rostad fatkaraktär och inslag av plommon, björnbär,
choklad, örter och vanilj. Ett smakrikt vin med björnbär, plommon och körsbär samt
ett långt, kryddig avslut med balanserad fatton.

35 :35 :19 :35 :39 :69 :55 :55 :-

Kaffedrinkar 4 cl / 6 cl 		 97:- / 145 :-

Flaska 0,75L 1 149:-

2018 Trapiche Malbec Oak Cask - Cuyo Mendoza, Argentina		 92:- / 349:-

2015 Gran Sasso Montepulciano D’Abruzzo EKO - Abruzzo, Italien		

Flaska 3L 1 309:-

NV Taittinger Resérve Brut- Champagne, Frankrike

2017 Montgravet Merlot - Languedoc Roussillon, Frankrike		 85:- / 299:Husets röda är ett ovanligt saftigt Merlotvin där druvorna har fått mogna under
solen i södra Frankrike. Vinet har en intensiv doft av mogna mörka bär.

Flaska 0,75L 375:-

NV Mumm Grand Cordon Champagne Brut - Champagne, Frankrike

Flaska 0,75L

Röda / Red wines

Coca Cola / Cola Zero / Fanta / Sprite		
Mineralvatten naturell / citron (Sparkling water)		
Mjölk (Milk)		
Juice (Juice)		
Redbull		
Vitt vin, Rött vin, Rosé vin (Wine)		
Cider		
Öl (Beer)		

Cider/Alkoläsk

Fräsch, fruktig och aromatisk doft med inslag av citrus och blommor. Välbalanserad
och torr i smaken med delikata mandeltoner som är typiska för Gleradruvan.

En aromatisk och druvtypisk doft av svarta vinbärsblad, nässlor, krusbär och lime.
Smaken är torr, ungdomlig och mycket frisk med inslag av
passionsfrukt, krusbär, svartvinbärsblad, nässlor och lime.

Doft med tydlig mineralkaraktär och inslag av lime, citron, gröna äpplen, gröna päron och
krutrök. Smaken är torr, frisk och ungdomlig med en typisk mineralkaraktär, liksom doften
har smaken inslag av citrus, limeblommor, gröna äpplen och gröna päron.

Non Alcoholic

Mousserande

NV Zonin Prosecco 1821 special Cuvée - Venetien, Italien

2018 Stoneleigh Sauvignon Blanc - Marlborough Nya Zeeland		 99:- / 375:-

Alkoholfritt

FAT/DRAFT

Åbro Orginal, Sverige 0,5 L		

75 :-

FLASKA 0,5

För större sällskap

Mariestads, Sverige		
79 :Shotsbricka med skakade shots		
			
10 shots á 3cl alcohol

FLASKA 0,33

Sitting Bulldog Ipa, Sverige		
Sleepy Bulldog Pale Ale, Sverige		
Heineken, Nederländerna		
Wisby Stout, Sverige		
San Miguel Fresca, Spanien		
Glutenfri öl 		
Hopsie Daisy- My Heart on a Plate APA, Sverige-Gävle		
Hopsie Daisy – Drinking the Stars, Sverige-Gävle 		
Carlsberg Hof (Medium-strong beer)
Lättöl (Low-alcohol beer)		

79 :79 :70 :79 :70 :70 :79 :79 :60 :35 :-

Helrör med groggvirke		
Absolut Vodka • Beefeeter Gin • Havanna Club Rom 3 year old

600 :1 555 :-

Avec
Rom

Havanna 7 yo
Ron Zaccapa 23 yo
Plantation 20 yo

Likör

Baileys
Amaretto
Drambuie
Cointreau

30:- /cl
46:- /cl
46:- /cl
24:- /cl
24:- /cl
24:- /cl
24:- /cl

Cognac

Martell VS
Martell VSOP

Whisky

Jameson
Jack Daniels
Lagavulin
Mackmyra Gävle
Tullamore Dew

24:- /cl
30:- /cl
24:- /cl
24:- /cl
35:- /cl
27:- /cl
24:- /cl

