
SÖDERMANLANDS- NERIKES  
NATIONS  FESTVÅNING

Sedan år 1595 har Södermanlands-Ne-
rikes nation stått som ett andra hem 
för tiotusentals studenter och dessa 
har utvecklat nationen till vad den är 
idag. Sånger, seder och festligheter 
har överlevt århundraden och är idag 
ett av nationens främsta kännetecken. 
Välkomna till Sveriges äldsta nation!



Vi har genom åren utarbetat ett paket för en lyckad fest gällande mat 

och dryck. 

I vårt paket ingår:

- Lokalhyra.

- Trerättersmiddag med dryck. Drycken innefattar en fördrink, en öl 

alternativt ett glas vin till förrätten, två glas vin till huvudrätten samt 

kaffe till desserten. Menyn bestäms utifrån våra förslag av rätter som 

finns längre ner i dokumentet. Vi erbjuder veganska alternativ samt 

specialkost vid allergier.

- Restaurangpersonal: kockar, hovmästare, serveringspersonal, diska-

re, garderobiärer samt lokalvårdare.

- En bar med bartender som finns tillgänglig för er efter sittningens 

slut, i anslutning till dansgolv med tillgång till ljud- och ljussystem. Till-

gänglig fram till kl 01:00.

- Linnedukar och linneservetter.

- Kandelabrar, vitt porslin och blommor.

I paketet ingår ett utvalt dryckeskuvert. Om ni vill ha andra drycker 

mot ett anpassat kuvertpris så är vi öppna för förslag. Vid alkoholfritt 

alternativ minskas kuvertpriset med 30kr/person.

Det kommer finnas möjlighet för gästerna att köpa snaps och avec, där 

enhetspriset är 40 kr/st.

Om det önskas finns det tillgång till mikrofoner, scen och projektor 

med duk under sittningen.

Vår festsal tar upp till 124 sittande gäster. Det finns möjlighet att utöka 

detta med 64 platser genom att öppna vårt intilliggande rum, Kommit-

té, som avgränsas med en skjutvägg. Detta medför dock en extra avgift 

på 2000kr utöver kuvertpriset.

Utöver det som ingår i paketet finns dessa tillval till släppet:

- DJ för 2100 kr.

- Tillstånd att hålla öppet till kl. 02:00 för 2150 kr.

Vid större släpp tillkommer även kostnader för vakter beroende på an-

talet gäster.

Prislista våren 2018:

Kuvertpris:
50-65 personer:       
66-75 personer: 
76-99 personer: 
99-124 personer: 
125+ personer: 
 
Över 124 personer 

Snaps/avec

Öppet till 02.00
DJ

*priser anges inklusive moms

     

    Martin Wahlund
    Hovmästare
    uthyrning@snerikes.se

485 kr 
465 kr 
455 kr
445 kr
425 kr

+2000 kr

40kr/st

2150kr
2100kr



    
Albin Björk
Köksmästare
restaurang@snerikes.se

Vår ambition är att er upplevel-
se ska bli så bra som möjligt. 
Därför lyssnar vi gärna på era 
önskemål och gör det vi kan för 
att anpassa sittningen för er.

Våra menyförslag för våren 2018

Fiskmeny

Laxtartar med citronemulsion, friterad kapris, blomkål, 
regnbågsrom och hyvlad rädisa på frasigt rågbröd.

Bakad torskrygg med vitvinssås, smaksatt med blåmuss-
la, palsternackspuré, pepparrot, syrat äpple och krispig 

grönkål.

Citronmousse med inslag av mynta och färska bär på söt 
kakbotten.

Köttmeny

Variation på jordärtskocka med kallrökt ren, säsongens 
svamp och syltad pumpa. 

Kryddstekt hjort med rotselleripuré, ölbräserad persiljerot, 
säsongens svamp och skysås.

Cholkadterrine med björnbär, salt karamell och               
vaniljgrädde.

Vegetarisk meny

Soppa på rostad blomkål med rågbrödskrutonger,       
ugnsbakad gulbeta och rostad broccoli.

Svampkroketter med långbakad beta, äppelfylld 
gruyère-ravioli, krispig grönkål, blandad svamp och        

jordärtskockskräm.

Fransk maräng med choklad, bär och halloncoulis.


