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CELINE DION
Deluxe Dinner & Show     
Hartwall Arena, Platinum ravintola
(avautuu n. 2.5h ennen konserttia)

-  konserttiliput istuvan permannon etuosasta  
(kat 1) tai permannon keskiosa (kat 2)

-  tilaisuuden alkuun kuohuva tervehdys vieraille 
-   korkeatasoinen pöytiintarjoiltu 4-ruokalajin menu 

ennen konserttia Ravintola Platinumissa 
-  nimikoidut pöydät seurueille ravintolassa 
-  elävää musiikkia Platinumissa tilaisuuden ajan 
-  konsertin teemalliset menukortit muistoksi 

vieraille 
-  yksityinen Platinum-sisäänkäynti Hartwall 

Arenalle 
-  Ravintola Platinum palvelee myös mahdollisen 

väliajan & hetken konsertin jälkeen 
-  vartioidut eteispalvelut Platinumin aulassa  
-  Celine Dion-konsertin tunnisteet muistoksi
-  Deluxe Dinner & Shown Platinum Hostit  

palveluksessanne tilaisuuden ajan 

Hinta 499€ + alv / vieras / permanto etuosa 
Hinta 399€ + alv / vieras/ permanto keskiosa 

Platinum Menu 

Platinumin keittiön tervehdys:
Rapu-cappuccino L,G

Riimiporoa & karpalomajoneesia
Savuporomoussea & pikkelöityjä kanttarelleja L

Pariloitua siikaa & nokkos-beurre blanc L, G
Appelsiinilla maustettu porkkanapyrè & 

tankoparsaa L,G 

Chili suklaakakkua & vadelmaa
Valkosuklaaganache VL,G 

Kahvi/tee 

CELINE DION  
VIP Dinner & Show       
Niemi Center Annex, Hartwall Arena    
(avautuu 2.5 tuntia ennen konsertin alkua) 

-  konserttiliput nousevasta alakatsomosta (kat 3)       
-  oma yksityinen sisäänkäynti Niemi Centeriin ja 

ravintolatilat 
-  kuohuva konserttitervehdys vieraille tilaisuuden 

alkuun 
-  laadukas buffet tarjolla ennen konserttiin  

siirtymistä Arenan puolelle    
-  nimikoidut pöydät seurueille Dinner & Show 

-ravintolassa  
-  yksityinen sisäänkäynti Hartwall Arenalle 
-  Dinner & Show ravintola Niemi Centerissä  

palvelee myös mahdollisen väliajan & hetken 
konsertin jälkeen 

-  vartioidut eteispalvelut tilaisuuden ajan   
-  Celine Dion-konsertin tunnisteet muistoksi
-  Dinner & Show Hostit palveluksessanne Niemi 

Centerissä tilaisuuden ajan 

Hinta 329€ + alv / vieras/ nouseva alakatsomo  

Dinner&Show Buffetmenu 

Lämminsavustettua lohta, verso-kurkkusalaattia, 
seesam aioli L, G

Savuporo- leipäjuustosalaattia, viinirypäleitä ja
lakkavinaigrettea L, G

Varhaiskaali- pinaattisalaattia, paahdettuja 
pinjansiemeniä L, G

Ituja, vihersalaattia ja versoja L, G
   

Ylikypsää härän rintaa,  
tummaa kantarellikastiketta L, G

Rakuunaperunoita L, G
Melanzane alla Parmigiano  

(munakoiso-mozzarella paistos)

Suklaamoussea ja vadelmia, kinuskia, marenkia ja 
savusuolaa

Kahvia ja teetä

CELINE DION Cocktail & Show  
Ravintola Power Play 1.krs, Hartwall Arena    
(avautuu 2.5 tuntia ennen konsertin alkua) 

-  konserttiliput nousevasta alakatsomosta (kat 2)      
-  yksityinen ravintola Power Play  
-  oma sisäänkäyntiväylä Hartwall Arenan pääovista 

1 krs.  
-  kuohuva konserttitervehdys vieraille tilaisuuden 

alkuun 
-  pieni cocktailpala tarjoillaan ennen konserttiin 

siirtymistä     
-  nimikoidut pöydät seurueille Cocktail- 

ravintolassa  
-  Cocktail & Show- ravintola Power Play palvelee 

myös mahdollisen väliajan & hetken konsertin 
jälkeen 

-  vartioidut eteispalvelut tilaisuuden ajan   
-  Celine Dion-konsertin tunnisteet muistoksi
-  Cocktail & Show Hostit palveluksessanne 

tilaisuuden ajan 

Hinta 369€ + alv / vieras/ alakatsomo (kat 2) 

CELINE DION Lounge & Show    
Luolaravintola 1.krs, Hartwall Arena    
(avautuu 2.5  tuntia ennen konsertin alkua) 

-     konserttiliput permannon keskiosasta (kat 2)  
tai nousevasta alakatsomosta (kat 3)

-    yksityinen CELINE DION Loungetila 
-  kuohuva konserttitervehdys vieraille saapumisen 

yhteydessä
-  omat nimikoidut pöydät seurueille min 3. vierasta 

Loungessa (nimikoidut pöytäpaikat seurueille 1-2 
vierasta) 

-  Lounge-vieraille oma erillinen sisäänpääsyväylä 
Arenan pääovista 1.krs

-  Lounge-ravintola palvelee myös mahdollisen 
väliajan & hetken konsertin jälkeen 

- vartioidut eteispalvelut tilaisuuden ajan   
- Celine Dion-konsertin tunnisteet muistoksi
-  Lounge & Show Hostit palveluksessanne 

tilaisuuden ajan 

Hinta 299€ + alv / vieras/ permanto keskiosa 
Hinta 269€ + alv / vieras/ alakatsomo 
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