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

• konserttiliput alakatsomon keskilohkosta 
(kallein kategoria)

• laadukas buffetmenu ennen konserttia  
Platinumissa 

• nimikoidut pöydät seurueille ravintolassa 
• ”Platinum-yllätys” vieraille tilaisuuden alkuun  
• oma sisäänkäynti Hartwall Arenalle (ei jonoja)
• vartioidut eteispalvelut ravintola Platinumin 

aulassa  
• Juha Tapio-konsertin tunnisteet muistoksi
• tapahtumahenkilökunta palvelee tilaisuuden 

ajan 

Hinta   179€ + alv / vieras 

Platinum Lounge K-18          
Hartwall Arena, Platinum Lounge
(avautuu n. 2.5h ennen konserttia)

• konserttiliput seisova permanto tai  
alakatsomon keskilohko   

• early-entry permantovieraille 
• ”Platinum – yllätys” vieraille tilaisuuden  

alkuun  
• yksityinen Lounge-ravintola palvelee koko 

konsertin ajan 
• tunnelmaa kohottaa Loungessa DJ
• oma sisäänkäynti Hartwall Arenalle  

(ei jonoja) 
• vartioidut eteispalvelut
• Juha Tapio-konsertin tunnisteet muistoksi
• tapahtumahenkilökunta palvelee tilaisuuden 

ajan

119€ + alv / vieras (seisova permanto) 

129€ + alv / vieras (istuva 109 keskilohko)

Silver Star Show & Dinner 
Hartwall Arena, Silver Star Cafe
(avautuu n. 1h ennen konserttia)

• konsertti seurataan Silver Star-ravintolassa 
omista pöydistä  

• pöydät ovat 4-hengen pöytiä ja varataan/ 
4-hengen seurue  

•  pöytiintarjoiltu tasokas menu
• nimikoidut pöydät seurueille ravintolassa 

koko konsertin ajan 
• ”Silver Star- yllätys” vieraille tilaisuuden 

alkuun  
• vartioidut eteispalvelut 
• Juha Tapio -konsertin tunnisteet muistoksi
• huom – konsertin pääesiintymissuunta  

ei ole ravintolaan päin 

Hinta 676€+ alv / 4-hengen seurue 
    (henkilöhinta= 159€ + alv)  
 

BUFFETMENU             
Vihreää versosalaattia, sitrusvinaigrettea ja  

sinappidressing L, G
Sitruunagraavattua lohta  ja  

mummon kurkkuja L, G
Skagen röra ja saaristolaisleipää L
Metsäsienimoussea ja pikkelöityä  

punasipulia L, G
Grillattua vuohenjuustoa ja  
paahdettua punajuurta L, G

Siemenleipää ja voita L
***

Yön yli kypsytettyä karitsanpaistia Meri-Lapista,  
tummaa rosmariinikastiketta ja  

maa-artisokkapyrettä  L, G
***

Suklaa-nougatkakkua ja vadelmamelbaa
Kahvia/ teetä 

LOPPUUNMYYTY            

LOPPUUNMYYTY            

LÄHES  

TÄYNNÄ
MENU             

Maa-artisokkakeittoa, ruohosipuli qenelli ja 
suppilovahveropölyä  L, G

***
Paistettua siikaa, beurre blanc -kastiketta ja 

timjami-sitrusperunapyrettä  L, G
***

Valkosuklaamoussea, brandylla maustettu  
brownie ja passionkastiketta  L, G

Kahvia/teetä Kysy myös  
yksityisaitioita 

ja ryhmille  
räätälöintejä!


