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VIPIN PÄÄLLÄ VIPPI
Ravintola Teatteri, Kellobaari /Yksityisterassi,  
Pohjoisespa 2
(avautuu n.3.5 tuntia ennen konsertin alkua)

•  konserttiliput Golden Circle-alueelta joka  
lavan edessä rajattu seisova katsomoalue

•  viihtyisä ja tunnettu Ravintola Teatterin  
Kellobaari tai Yksityisterassi /katettu   
yksityiskäytössä

• tasokas Buffettarjoilu ja tervetulomalja alkuun
•    n imikoidut yksityispöydät seurueille 
     Kellobaarissa tai Yksityisterassilla
• kuljetus konserttiin Olympiastadionille
•  Apulanta 30v konsertin Give Away-lahja  

vieraille
•  konsertin aikana Stadionilla oleva  

VIPPI-lounge palvelee
• Apulanta 30v -konsertin tunnisteet muistoksi
• VIP-Hostit palveluksessanne koko illan ajan
•  Mahdollisuus jatkoille konsertin jälkeen  

Teatterin Klubilla/terassilla        

Hinta 239€ alv 0%  / 284,30 € sis. alv / vieras  

Ravintola Teatteri Buffetmenu
Tilaisuuden alkuun Teatterin Tervehdysmalja

 
Vihersalaattia ja vadelmavinaigretteä

Caesarsalaattia, Savulohi-perunasalaattia
Mintulla maustettua feta-quinoasalaattia

Moniviljapatonkia ja yrtti-sitruunatuorejuustoa
                                                         

Grillattua kananrintaa ja  
piparjuuri créme fraiche’a

Grillattua lohta ja tilli-remouladekastiketta
Paahdettuja yrttiperunoita

 
Lakritsi-pavlova ja tuoreita marjoja

Kahvi/tee

VIPIN PÄÄLLÄ VIPPI
Ravintola Teatteri, Grilli, Pohjoisespa 2
(avautuu n.3.5 tuntia ennen konsertin alkua)

•  konserttiliput Golden Circle-alueelta joka  
lavan edessä rajattu seisova katsomoalue

•  viihtyisä ja tunnettu Ravintola Teatterin Grilli  
yksityiskäytössä ennen konserttia  

•  tasokas pöytiintarjoiltu menu ja Grillin  
tervetulomalja alkuun

•  nimikoidut yksityispöydät seurueille Grillissä
•  kuljetus konserttiin Olympiastadionille
•  Apulanta 30v konsertin Give Away-lahja  

vieraille
•  konsertin aikana Stadionilla oleva  

VIPPI-lounge palvelee   
•  Apulanta 30v -konsertin tunnisteet muistoksi
•  VIP-Hostit palveluksessanne koko illan ajan
•  Mahdollisuus jatkoille konsertin jälkeen 

 Teatterin Klubilla/terassilla         

Hinta 249€ alv 0% / 296,69 € sis. alv / vieras  

Ravintola Teatteri Grillin Menu
Tilaisuuden alkuun Teatterin Tervehdysmalja

 
Sokerisuolattua siikaa ja rapumajoneesia,  

mallasleipää

***
Grillattua marmori ulkofileetä ja  

yrtti-valkosipulivoita
grillattua broccolinia ja gruyère perunaa

***
Lakritsi-pavlova ja tuoreita marjoja

Kahvi/tee

VIPIN PÄÄLLÄ VIPPI
Ravintola KUU, Töölönkatu 27
(avautuu n.3 tuntia ennen konsertin alkua)
 
•  konserttiliput istuvasta katetusta  

E-katsomosta lavan läheisyydessä
•    tunnelmallinen ja tasokas  

Ravintola KUU yksityiskäytössä  
- sijainti lähellä Olympiastadionia

•  tasokas pöytiintarjoiltu suomalaishenkinen 
menu ja kuohuva tervehdys tilaisuuden alkuun

•  nimikoidut yksityispöydät seurueille  
Ravintola Kuussa

•  Apulanta 30v konsertin Give Away-lahja  
vieraille

•  ravintolasta siirrytään kävellen  
Olympiastadionille E-katsomoon

•  Apulanta 30v -konsertin tunnisteet muistoksi
•  Vip Hostit palveluksessanne  

Ravintola Kuussa

Hinta 249€ + alv / vieras  

VIPIN PÄÄLLÄ VIPPI -MENU  
Ravintola Kuu

Ravintola Kuun kuohuva tervehdys

Perinteistä savulohikeittoa

Poron ulkofileetä ja kauden lisukkeet

Kotimaisia marjoja ja jäätelöä
 

Kahvi/tee
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