
SÖDERMANLANDS- NERIKES  
NATIONS  FESTVÅNING

Sedan år 1595 har Södermanlands-
Nerikes 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 fram till 01:00.
- Trerättersmiddag med dryck. 
- Restaurangpersonal: kockar, hovmästare, serverings-
personal, diskare, 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.
- Linnedukar och linneservetter.
- Kandelabrar, vitt porslin och blommor.

Till middagen serveras ett utvalt dryckeskuvert där 
fördrink, öl eller cider till förrätten, samt två glas vin 
till huvudrätten ingår. Vill ni ha ett mer exklusivt 
alternativ mot anpassat kuvertpris, så går det mesta att 
lösa. Vid alkoholfritt alternativ minskas kuvertpriset 
med 30kr/person. 

Det kommer finnas möjlighet för gästerna att köpa 
snaps och avec, till en kostnad av 40 kr/st. 

Om det önskas finns 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, Kommitté, 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 
efter sittningen:
- DJ för 2100 kr.
- Tillstånd att hålla öppet till kl. 02:00 för 2150 kr.

Vill ytterliggare gäster ansluta efter sittnignen går det 
bra, men då kan även kostnader för vakter tillkomma 
beroende på antalet gäster.

Prislista hösten 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

    
    Erik Ödmann,
    Hovmästare
    uthyrning@snerikes.se

485 kr 
465 kr 
455 kr
445 kr
425 kr

+2000 kr

40kr/st

2150kr
2100kr



    
Fredrik Paal,
Köksmästare
restaurang@snerikes.se

Vår ambition är att er 
upplevelse 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 hösten 2018

Förrätter  
Klassisk toast skagen

Ugnsrostad Serranoskinka med färskoströra på 
äpple och pepparrot, serveras på frasig kavring

Crème Ninon toppad med Cava och fräsch 
myntaröra (Vegetarisk)

Huvudrätter
Gräddig kantarelllax med lingon och kokt potatis

Renrostbiff med svamp- och potatispuré och 
rödvinssås

Ungerskkryddad Oumph med fänkålsstuvning 
och persiljepotatis (Vegansk)

Efterrätter
Apelsinmousse över smulad kakbotten

 
Krämig chokladcheesecake smaksatt med rostat 

kaffe

Parfait med frisk och fruktig smak av kokos och 
banan (Vegansk)


