
Våra kuvert
I våra kuvert ingår
- Lokalhyra till 01.00 med möjlighet att 
utöka till 02:00 enl. prislista
- Trerätters middag med dryck
- Riskbedömning och smittskyddsanpassning
- Personal
(kockar, hovmästare, serveringspersonal, 
diskare, garderobiärer samt lokalvårdare)
- Bar samt egen bartender
- Linnedukar och linneservetter
- Kandelabrar, porslin och blommor

Ni har också full tillgång till följande
- Scen
- Projektor och projektorduk
- Mikrofoner
- ljud- och ljussystem

Kuvertpriser
50-65 personer 485 kr
66-75 personer 465 kr
76-99 personer 455 kr
100-124 personer 445 kr

Snaps/ avec  40 kr/st

Öppet till 02.00 + 2150 kr
DJ   + 2400 kr

Julbord  250 kr

Övriga event med slutna sällskap görs 
individuella prissättningar utefter vad som 
beräknas ingå i kuverten. 

Fråga oss om ni är ute efter något särskilt!

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. 

Till julbordet ingår en öl eller cider samt servering av kalla- och varma julrätter enligt 
önskemål. Våra alternativ för trerättersmenyn finner ni i nästa blad.

Alkoholfria alternativ finns självklart tillgängliga för alla menyförslag. Har du någon allergi 
eller annan specialkost? Berätta det i bokningen så ordnar vi det.

Snölyktan
å Södermanlands-Nerikes Nation

Uthyrningsinformation

Vi svarar gärna på alla typer av frågor och tar emot bokningar löpande. 
Kontakta oss via julrestaurang@snerikes.se.



Vid varje bokning genomförs en riskbedömning enligt Folkhälsomyndighetens bedömningsmall. 
Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller neka tillställningar som ej kan bedömas säkra ur 

smittskyddssynpunkt. Inför varje uthyrning sker en genomgång av rådenade förhållningsregler. 

Vi är ödmjuka inför faktumet att anpassa verksamheten efter förändringar i läget går först, 
håller oss uppdaterade och rekommenderar alla att följa de nationella- och lokala riktlinjerna. 
Om ett event eller tillställning inte går att genomföra på ett säkert sätt sker avbokningen utan 

kostnad. Delmoment justeras individuellt.

Förrätter
Morotssoppa

- sötpotatis, krasse, färsk ingefära

Laxröra 
- surdegstoast 

Ugnsrostad potatis 
- tångrom, crème fraiche, picklad rödlök, persiljesky

Desserter
Karamelliserade äpplen 

- kanelparfait, kolasås

Crêpe 
- karamellsås, knäck, tranbär 

Saffranspannacotta 
- limemarinerade hallon

Varmrätter
Hjort 

- potatiskaka, smörstekta kantareller, champignonskum, rotfruktschips, rödvinssky

Gösfilé 
- rotfruktspuré, vermouthsås, inlagd sparris 

Örtbakad spetskål 
- confiterad potatis, tryffelmajonnäs, grönkålschips


