
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 nationens
främsta kännetecken.

Välkomna till Sveriges äldsta nation!

Lantchips
Lättsaltade.
20:-  

Baguette
Ugnsrostad med smör
20:-  

Blomkålssoppa
Kryddig och krämig  
blomkålssoppa på  
kokosmjölk. Serveras 
med baguette. Vegansk. 
38:-

Serranoknyten 
Spansk serranoskinka 
fylld med chevrè och  
honungspinjenötter.
39:- 

Gravlaxtoast
Klassisk gravad lax på 
rostad kavring. Serveras 
med hovmästarsås. 
39:-  

Anno  
1595

Natio
 Sudermanno-Nericiae

BISTRO SNERIKES
S ö d e r m a n l a n d s - N e r i k e s  n a t i o n s  r e s t a u r a n g

Chokladmousse 
Klassisk chokladmousse gjord 
på fluffig kokosgrädde. Toppas 
med hallon. Vegansk.
38:- 

Ostbricka
Snerikes urval av ostar med 
saltiner &
fikonmarmelad.
45:-

Kardemummakaka
Fluffig kardemummakaka som 
toppas med grädde & hallon
38:-
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Snerikesburgare  
Klassisk burgare på nötfärs. Serveras med 
färska grönsaker, en het srirachamajonnäs 
& pommes.
69:- 

Bönburgare
Burgare på svarta bönor Serveras med 
färska grönsaker, en het srirachamajonnäs 
& pommes. Vegansk. 
69:-

Blomkålssoppa
Kryddig och krämig blomkålssoppa på 
kokosmjölk. Serveras med baguette. 
Vegansk.
68:- 

Avokadosallad
Sallad med avokadoskivor, serranoskinka, 
och fetaost. 
72:-

Pulled Oumph Taco
En vegansk tolkning av en taco. Serveras 
med pulled oumph, kidneybönor, sallad 
och salsasås över tortillabröd.
79:-
 
Glazed chili- och ingefärslax
Ugnsbakad lax med en glaze gjort på 
ingefära, chili, och soja. Serveras med en 
sidosallad och kronärtkocksmos.
86:-

Lammrostbiff med rödvinssås
Lammrostbiff med ugnsbakade morötter. 
Serveras med ugnsstekt örtpotatis och 
rödvinssås.
95:-

Har du allergier? Fråga personalen! Vi hjälper dig gärna!

 DIPP
Srirachamajonnäs 
7:-

Chiliketchup
7:-

Avokadosallad
Sallad med avokadoskivor,  
serranoskinka, och fetaost.
39:-


