Anno
1595

Natio
Sudermanno-Nericiae

BISTRO SNERIKES
Södermanlands-Nerikes nations restaurang

FÖRRÄTT
Gyozadumplings

Confit biyaldi

Grönkålssallad

Utsökta japanska knyten.
Kan fås vegansk.

Ratatouille på skivade
grönsaker i ugn. Vegansk.

Somrig sallad med grönkål,
salladslök, päron och
ädelost.
39:-

41:-

37:-

VARMRÄTT
Kycklingburgare

Boeuf bourguignon

Canard au romarin

Knaprig burgare på friterad kyckling.
Serveras i briochebröd med bacon,
krispiga pommes frites och dippsås.
69:-

Långkokt burgundisk köttgryta på högrev,
lök, sidfläsk, morot och svamp. Serveras
med potatispuré och nygräddad baguette.
82:-

Stekt ankbröst kryddat med rosmarin.
Serveras med apelsin- och rödvinssås och
ugnsbakade rotfrukter.
93:-

Sötpotatis- & kikärtsburgare

Stekt strömming

Grönkålssallad

Burgare på sötpotatis och kikärtor. Serveras
i briochebröd med ost, krispiga pommes
frites och dippsås. Kan fås vegansk.
69:-

En svensk klassiker - strömmingsfilé med
mosad potatis och lingon.

En aningen större och somrigare sallad med
grönkål, salladslök, päron och ädelost.

Pasta Aglio e Olio

Shepherd’s Pie

Klassisk pasta från Neapel bestående av
linguine, vitlök och lufttorkad skinka.
Kryddas med citron och persilja.
73:-

Vegansk och glutenfri landsbygdspaj
gjord på svamp, ärtor, morot, selleri och
lök, med ett skal av potatismos.
71:-

84:-

EFTERRÄTT

T I L LT U G G

Chokladmousse

Baba ganoush

Klassisk mousse gjord på mörk
choklad. Kan fås vegansk.

Röra på aubergine och kryddor,
serveras med nygräddad baguette.
20:-

39:-

Ostbricka
Köksmästarens val av ostar
med rågkex och fikonmarmelad.

72:-

Kryddade oliver
37:-

Köksmästarens egenkryddade
kalamataoliver.
20:-

Brie- & bärtartlette
Tartlette gjord på smördeg, med
brieost och röda bär.
45:-

Sedan år 1595 har Södermanlands-Nerikes
nation stått som ett andra hem för många
tusentals studenter. Då som nu är det
studenterna som får nationen och dess
restaurang att gå runt, oavsett om det gäller
att laga mat, ordna ljudsystem eller hantera
kommunkontakten - av studenter, för
studenter helt enkelt.
Välkommen till Sveriges äldsta nation!

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

#snerikes

