
Sedan 1595 har Södermanlands-Nerikes nation funnits som ett andra hem för tiotusentals studenter. 
Det är vår ära att få vara en del av dess historia och driva utvecklingen vidare! Fest, sång och gemenskap 
är något som genomsyrat nationens verksamhet då som nu. Välkommen till Sveriges äldsta nation! 

Våra kuVert
Vi har genom åren tagit fram väl utarbetade paket för en lyckad fest! 

I våra kuvert ingår:
- Lokalhyra till 01.00
- Trerätters middag med dryck
- Personal: kockar, hovmästare, serveringspersonal, diskare, garderobiärer 
samt lokalvårdare
- Bar med bartender som finns tillgänglig för er efter sittningens slut, i 
anslutning till dansgolv med ljud- och ljussystem och möjlighet att spela 
egenvald musik
- Linnedukar och linneservetter
- Kandelabrar, porslin och blommor

PRISLISTA HÖSTEN 2019:
Kuvertpris:
50-65 personer:     485 kr
66-75 personer:  465 kr
76-99 personer:  455 kr
100-124 personer: 445 kr

125+ personer:  + 2000 kr

Snaps/ avec:  40 kr/st

Öppet till 02.00:  + 2150 kr
DJ:                          + 2400 kr

Tove Wikström
Hovmästare

uthyrning@snerikes.se

VÅRA LOKALER
Vår festsal tar upp till 124 sittande gäster. Vid större sällskap finns möjligheten 
att utöka detta med ytterligare 64 platser genom att öpnna vårt intilliggande rum, 
Kommitté, som avgränsas med skjutvägg. Detta till ett tilläggspris på 2 000 kr 
utöver kuvertpriset.

TILLVAL
Utöver det som ingår i våra kuvert finns dessa tillval att tillgå efter sittningens slut:
- DJ
- Tillstånd att hålla öppet till 02.00

Vill ytterligare gäster ansluta efter sittningen går det bra, men då kan även kostna-
der för vakter tillkomma beroende på antal gäster.

Våra dryckeskuvert inkluderar fördrink, öl eller cider till förrätten samt två glas vin till varmrätten. Det finns även 
möjlighet att köpa snaps och avec till ett pris av 40kr/st. Vid önskan om exklusivare dryckesalternativ till ett anpassat 
kuvertpris går det också att ordna. 

Alkoholfria alternativ finns självklart att tillgå, då minskas kuvertpriset med 30 kr/person.

Om det önskas finns tillgång till mikrofoner, scen samt projektor med duk.
Vi ser alltid till att arrangera sittningen till bästa förmåga efter era önskemål. Prata med oss så går det mesta att lösa!



Jonas Stenlund
Köksmästare

restaurang@snerikes.se

EFTERRÄTTER

Peach Melba 
- söt persikodessert serverad med hallon och vaniljglass eller vegansk med sorbet

Blåbärspaj 
- oemotståndlig i sin enkelhet, blåbär gifter sig med ett härligt pajtäcke och toppas med hemgjord vaniljsås

Crème brûlée 
- klassisk fransk dessert med rik smak av vanilj, toppad med ett kontrasterande skikt karamelliserat socker

VARMÄTTER

Hjortfilé 
- lyxig viltfilé, serveras med portvinsreduktion och hasselbackspotatis

Röding 
- svensk röding, serveras med rotsellerimos och vitvinssky 

Portabellowellington 
- smakrik svampwellington på vegansk smördeg, serveras med utvalda höstprimörer och madeirasås

FÖRRÄTTER

Toast Skagen 
- älskad klassiker, här på vår egen hemgjorda majonnäs

Kantarelltoast 
- skogens guld, serveras fräst i smör på nyrostat levainbröd

Vit sparrissoppa 
- smakrik och krämig vegansk soppa på vit sparris och havregrädde

Vår meny

Vår meny är komponerad med omsorg för att ni ska få en smakupplevelse utöver 
det vanliga. Hos oss väljer du fritt vilka rätter du intresserad av som huvudförslag 
för din sittning, självklart anpassar vi allt efter allergier och matpreferenser utan 
att kompromissa med kvalitén! 


