BELIEVE VIP Deluxe
Dinner & Show

BELIEVE VIP
Buffet & Show

Nokia Arena, tapahtumaravintola (avautuu n. 2.5h ennen konserttia)

Nokia Arena, 6.krs VIP-tila (avautuu n. 2.5h ennen konserttia)

• konserttiliput istuvan permannon etuosasta (kat 1)
lavan edestä tai tai permannon keskilohkosta (kat 2)
• tilaisuuden alkuun kuohuva tervehdys vieraille
• korkeatasoinen pöytiintarjoiltu 4-ruokalajin menu ennen konserttia
tapahtumaravintolassa
• nimikoidut pöydät seurueille ravintolassa
• elävää musiikkia VIP Deluxessa ennen konserttia
• yksityinen VIP-tila lähellä permantoa johon erillinen
sisäänkäynti Nokia Arenalla
• VIP-tila palvelee myös konsertin väliajalla
(väliaikatarjoilu) ja hetken konsertin jälkeen
• vartioidut eteispalvelut VIP Deluxessa
• Believe World Tour-konsertin tunnisteet muistoksi
• Deluxe Dinner & Shown VIP-tiimi palveluksessanne tilaisuuden ajan

•	konserttiliput yläkatsomon (5krs) pitkänsivun keskilohkosta
• tilaisuuden alkuun kuohuva tervehdys vieraille
• tasokas buffetmenu ennen konserttia VIP-tilassa
• nimikoidut pöydät seurueille VIP-tilassa
•	elävää musiikkia VIP Buffet & Show-tilaisuudessa ennen
konserttia
•	yksityinen VIP-tila upeilla näkymillä Tampereen maisemiin
• VIP-tilasta siirtyminen katsomoon kerrosta alemmas
•	VIP-tila palvelee myös konsertin väliajalla (väliaikatarjoilu)
ja hetken konsertin jälkeen
•	vartioidut eteispalvelut VIP Buffet & Show-tilaisuudessa
•	Believe World Tour-konsertin tunnisteet muistoksi
•	Buffet & Shown VIP-tiimi palveluksessanne tilaisuuden ajan

Hinta
Hinta

449€ + alv / vieras / permanto etuosa (rivit 1-8)
399€ + alv / vieras/ permanto keskiosa
Dinner & Show menu:
Merilohicarpacciota, käsin kuorittuja katkarapuja
ja veriappelsiini-aiolia L, G

Maa-artisokkakeittoa, paahdettua briossia ja karamellisipulia L
Beef Tagliataa ja Marsala-kastiketta L
Valkosipulivoissa paistettuja gnoccheja ja tuoretta pinaattia L
Tiramisu-mustikkaleivos L, G
Kahvi tai tee

Väliaikatarjoilu
Käsin tehtyjä mansikka-balsamicopraliineja tummasta suklaasta
Kahvi / tee

Tilaukset ja tiedustelut
TMG Events Oy
09-68999800
myynti@tmgevents.ﬁ
www.tmgevents.ﬁ

Hinta

299€ + alv / vieras
Buffet & Show menu:

Versosalaattia ja sitruunavinaigretteä V, G
Välimeren kasviksia, mozzarellaa ja
valkosipulioliiveja V, G
Marinoituja katkarapuja ja sinisimpukoita M, G
Sydänsalaattia, appelsiinia ja pikkelöityä fenkolia M, G
Italialaisia leikkeleitä ja juustoa L, G
Focacciaa ja paprikahummusta V
***
Mureaksi haudutettua häränrintaa ja Marsala-kastiketta L, G
Valkosipuliperunoita ja broccolinia M, G
Grillattua munakoisoa Parmigiana L, G
***
Tiramisu-mustikkaleivos Areenan tapaan L, G
Kahvi tai tee

Väliaikatarjoilu
Käsin tehtyjä mansikka-balsamicopraliineja tummasta suklaasta
Kahvi / tee

