Nyköpings Gästabud är en fängslande historia så varför inte låta dig själv fängslas? Inte i
mörka hålor men väl av mat, miljö och underhållning av högsta klass. Boka ett gästabud
med sång, musik och dignande bord. Möt Kung Birger med drottning Märta, de bägge
hertigarna, knektar, tärnor, pigor och drängar samt sist men inte minst hovnarren
Johannes. Ett gästabud på Nyköpingshus är en upplevelse man aldrig glömmer!
Underhållningens koncept bygger på att Ni är inbjudna till detta Gästbud som Kungens
gäster och skall därför äta och roas Kungligt. Om ni önskar så hämtas Ni gäster på
hotellet el.dyl. av knektar med pukor & trumpeter, berättar lite om slottets historia vid
framkomsten, bjuds in till bords och sedan portionerar ut sång, spel, stand up, allsång,
interaktiva hyss med av gästen, utsedda medarbetare. Spelet pågår t o m det att
gästerna får sitt kaffe. Då fängslas Hertigabröderna och underhållningen tackar för sig.
I samband med att ni anländer bjuds ni enligt seden på en bit vägfararkaka samt ett glas
av slottets bästa mjöd. En del långväga gäster kan behöva stilla sin värsta hunger medan
de inväntar de övriga.
När ni sedermera kommit på plats för narren Johannes er tillbaka till trettonhundratalet.
Här bjuds en kopp iskallt Nyköpingsbrännvin och ni blir så småningom eskorterade av
kungens knektar till Gästabudssalen där borden står dukade med juteväv, svarvade
trätallrikar samt handblåsta glas av medeltida typ. På borden finns även torkad frukt,
nötter och mandlar, äpplen, rökt vilt och olika korvar.
Strax kommer så Konung Birger Magnusson själv och hans maka, den förtjusande
Drottning Märta. Därpå anländer konungens båda bröder hertig Erik och hertig
Valdemar och nu vidtar ett kosteligt gästabud med mycken gamman, de fagraste tärnor
och sång och spel.
Vid den första frambärningen består maten av varmrökt lax, sillar samt mörkt och
mustigt rågbröd. Till detta serveras en ört- & senapssås. Vid den andra frambärningen
kommer honungs- och enbärsglacerade revben, ugnsbakade kycklinglår och stekt
vildsvin, grönsaker, såser samt bakade potatisar i stora träskålar. Vid den tredje
frambärningen serveras Normandiska samt inhemska ostar med tillbehör. Måltiden
avslutas med kaffe och liten kaka.

Detta beskriver ett fullt gästabud men vi kan givetvis göra förändringar enligt era
önskemål.
Vi önskar er hjärtligt välkomna och ser fram emot att Fängsla Er här på Nyköpingshus!
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Kuvertavgiften är 550 kr, i det ingår mat, lokalhyra, servering och kaffe. Övrig
dryck och underhållning tillkommer enligt nedanstående
Vägfararkaka samt ett glas av slottets bästa mjöd 50 kr
En kopp iskallt Nyköpingsbrännvin 3 cl 60 kr
Krus med husets vin 250 kr
Flasköl 33 cl 60 kr
Snaps 5cl 80 kr
Avec 5 cl 80 kr
Läsk, lättöl och bordsvatten kostar 25 kr

Vi erbjuder även ett paketpris där följande ingår:
Mat, vägfararkaka och mjöd, en kopp Nyköpingsbrännvin, ett ½ krus vin alt 2 starköl 33
cl, en valfri snaps 5 cl, en valfri avec 5 cl samt lokalhyra, servering och kaffe för 895,/person. Priserna är inklusive moms. Kostnaden för skådespelare och underhållning är
ej inkluderat i priset.
Lasse uppträder ensam eller tillsammans med en narr, eller tillsammans med narr och
tre tärnor eller tillsammans med hela deras ensamble (11 pers.). Priserna varierar därav.
Vi offererar utifrån era önskemål.
Underhållningen kan kompletteras med medeltida spelemän och annat som
magdansös, jonglörer, eldslukare och trollkarlar. Givetvis ordnar vi med bar och
DJ/musiker om ni vill fortsätta festen efter gästabudsmiddagen
Det finns också varianter där de utrustar gästerna som då kan delta som ex kungapar.
De finns då med i de roller som stöttar och dominerar.

I mitten av december 1317 bjöd Kung Birger Magnusson och hans maka Märta in
konungens Bröder, hertigarna Erik och Valdemar till ett försoningsgästabud på
Nyköpingshus. Nu skulle alla strider och bråket om kungamakten glömmas, ett streck
skulle strykas över Håtunaleken och smäleken kungaparet fick utstå då när de
fängslades och fick sitta i husarrest skulle också begravas i glömska. En kostelig fest med
mycket mjöd & vin tar vid och allt är fröjd och gamman. Men när hertigarna rusiga har
somnat smyger mörka skuggor i slottets gångar. Så rycks dörren till sovgemaket upp och
hertigarna övermannas och släpas till fängelsehålan och nu uppdagas kungen och
drottningens hämnd...
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