
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!



Våra kuvert                                                                        Prislista Hösten 2020
Vi har genom åren utarbetat följande paket, allt för en lyckad fest!                        Kuvertpris:

I våra kuvert ingår:                                                                                                         50-65 personer:                      485 kr
-  Lokalhyra till 01.00.                                                                                                     66-75 personer:                      465 kr
- Trerättersmiddag med dryck.                                                                                     76-99 personer:                      455 kr
- Personal: kockar, hovmästare, serveringspersonal, diskare,                                 100 -124 personer:                  445 kr
  garderobiärer samt lokalvårdare.
- En bar med bartender som finns tillgänglig för er efter sittningens                    125+ personer:                        +2000 kr
  slut, (i anslutning till dansgolv med tillgång till ljud- och ljussystem.) 
- Linnedukar och linneservetter.                                                                                   Snaps/Avec:                             40 kr/st
- Kandelabrar, porslin och blommor.
                                                                                                                                            Öppet till 02:00:                    +2150 kr
                                                                                                                                            Dj:                                            +2400 kr

I paketet ingår ett utvalt dryckeskuvert. Detta inkluderar fördrink, en öl eller cider till förrätten, två glas vin till huvudrätten 
samt kaffe till desserten. Det finns möjlighet för gästerna att köpa snaps och avec, där enhetspriset är 40 kr/st. 

Om ni vill ha andra drycker mot ett anpassat kuvertpris så är vi öppna för förslag. Vid alkoholfritt alternativ minskas ku-
vertpriset med 30kr/person.

Vi erbjuder vegetariskt alternativ samt specialkost vid allergier.

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

Som ett resultat av rådande restriktioner för att minska smittspridningen av Covid-19 kan vi tyvärr inte erbjuda samma typ 
av påföljande fest som vanligtvis. Detta innebär bland annat att vi inte kan erbjuda ett dansgolv men kanske någon annan 
typ av eftermiddags-aktivitet. Kontakta oss på uthyrning@snerikes.se för mer information. 

 Våra lokaler
Vår festsal tar upp till 124 sittande gäster. Vid större sällskap finns möjlighet att utöka detta med 64 platser genom att 
öppna vårt intilliggande rum Kommitté som avgränsas med en skjutvägg. Detta medför en extra avgift på 2000kr utöver 
kuvertpriset.

Som ett resultat av rådande restriktioner för att minska smittspridningen av Covid-19 har vi minskat antalet gäster vi tar 
emot i våra lokaler. I festsalen kan vi placera upp till 70 sittande gäster och i Kommitté kan vi sätta 30 ytterligare. Först om 
restriktioner och risker lättar avser vi att skala upp till normalkapacitet. 

Tillval

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.                                                                                                    
                                                                                                                                                                             Emilia Walldin 
Vid större släpp tillkommer även kostnader för vakter beroende på antalet gäster.                                  Hovmästare
                                                                                                                                                                        uthyrning@snerikes.se



Våra menyförslag för hösten 2020

Menyförslag 1

Krispig råraka 
serverad med gräddfil och tångkaviar

Svamp wellington
smördegsrulle med en fyllning bestående av svamp, spenat och chevré. Serveras med rostad potatis och 

friterad lök.

Citron mousse
toppad med passionsfrukt

Menyförslag 2

Svamptoast
surdegstoast toppad med gräddstuvad svamp

Rådjur
rådjursstek serverad med rotselleri och päronpuré, blåbärssås, stekt lök och grönkålschips

Choklad fondant
serverad med vispad grädde och färska bär

Menyförslag 3

Creme ninon
fransk grön ärtsoppa toppad medmousserande vin och lättvispad grädde

Torskrygg
ångad torskrygg toppad med baconcrisp, serverad med rostad potatis, grillad sparris, picklade rädisor 

samt en sabayonne gjord på brynt smör

Creme brulee
krämig vaniljsmakande klassiker med knäckig yta

Hos oss väljer du något av våra omsorgsfullt komponerade 
menyförslag, självklart anpassa vi allt efter allergier och 
matpreferenser utan att kompromissa med kvalitén! Om så                                                      
önskas är det även fritt att blanda för-, huvud- och efterrätter                                       Markus Sjöholm
från de olika menyförslagen.                                                                                                    Köksmästare
                                                                                                                                           restaurang@snerikes.se


