
Uthyrningsverksamhet å Södermanlands-Nerikes 
nation Hösten 2016 

Sedan år 1595 har Södermanland-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. Så välkomna till Sveriges äldsta nation! Vårt mål är att alltid kunna erbjuda 
det Ni önskar, vilket innebär att om Ni har andra önskemål än vad som beskrivs här nedan kommer vi göra 

vårt yttersta för att detta skall gå att genomföra. 
 
Här kommer förslaget som vi erbjuder vilket gäller för en trerättersmiddag inklusive fördrink, ett 
glas vin alternativt en öl till förrätten, två glas vin till huvudrätten samt kaffe.  
 
I kuvertpriset ingår:  

● Lokalhyra fram till kl. 01.00 
● Trerättermiddag med dryck. Menyn hittar ni på sista sidan i detta dokument, och ni väljer 

vilka rätter från var del av menyn ni vill ska serveras. Vi erbjuder även vegetariskt 
alternativ och specialkost. 

● Restaurangpersonal, som kockar, hovmästare, servis, diskare, garderobiär samt 
lokalvårdare  

● En fullservicebar med bartender, tillgänglig för er efter sittningens slut. 
● Finaste linnedukar och servetter  
● Kandelabrar, vitt porslin och blommor  

 
Kuvertpris  
50-65 personer: 475 kronor  
66-75 personer: 455 kronor  
76-99 personer: 445 kronor  
99-120 personer: 435 kronor  
120- personer: 415 kronor  
 
Till middagen serveras ett, av oss utvalt, dryckeskuvert, vill ni ha ett mer exklusivt förslag mot 
anpassat kuvertpris, ger vi gärna vår expertis. Vid alkoholfritt alternativ minskas kuvertpriset med 
40kr/person.  
 
Vår festsal tar upp till 124 sittande gäster, det finns även möjlighet att utöka antalet sittande med 
ca 60 platser genom att öppna upp vårt intilliggande rum Kommitté som avgränsas med en 
skjutvägg. Detta medför en avgift på 2 000 kr.  
 
Önskar ni en förlängd kväll med släpp finns det dessa tillval:  

● DJ för 2 100 kr  
● Tillstånd för att hålla öppet till kl. 02.00 vilket kostar 2 150 kr  

 
Vid större släpp tillkommer även kostnader för vakter beroende på hur många ni är.  

 
Med vänliga hälsningar,  
Emma Hessel, Hovmästare  
Erik Lindblom, Köksmästare 

 



 

Uthyrningsmeny å Södermanlands-Nerikes nation  
Nedan följer den meny som kommer att gälla för er kväll. Ni väljer själva vilka rätter som ska serveras. Vid 

eventuella frågor eller önskemål är ni välkomna att kontakta oss. Självklart kan vi ordna specialkost. 
 
 

Förrätter: 
 

Laxtartar med kavring, stenbitsrom, gräddfil och dill. Serveras med sparris och citron. 
 

Gratinerad chévretoast med smörstekta kantareller och balsamicocrème. 
 

Huvudrätter: 
 

Renstek med potatiskaka och rödvinssky. Serveras med haricotsverts, timjan och smörstekta 
kantareller. 

 
Getost och honungsgratinerad gösrygg med betor, morötter och persiljesmör. 

 
 

Efterrätter:  
 

Chokladgateau med rårörda lingon. 
 

Dekonstruerad blåbärspaj med vaniljkräm och karamellsås.  
 

 

 

 

 

 

 

 


