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VIP MESTARIT DINNER & SHOW                 
Club / Mario’s -ravintola, Metro Areena Espoo
(avautuu 1,5 h ennen konserttia)

• oma nimikoitu pöytä 4–6 hengen seurueille Club-ravintolasta  
alakatsomon pitkältä sivulta tai oma nimikoitu pöytä 2–4 hengen seurueille  
Mario’s -ravintolasta alapäätykatsomo

• konsertti seurataan omasta pöydästä, josta näkymä lavalle
• oma yksityinen sisäänkäynti ja VIP-vastaanotto Metro Areenalle
• tilaisuus käynnistyy juhlavasti kuohuvalla konserttitervehdyksellä
• tasokas pöytiintarjoiltu 3-ruokalajin illallinen
• konsertin väliajalla väliaikatarjoilu pöytiin
• vartioidut eteispalvelut illan ajan
• omiin pöytiin ravintolatarjoilu koko konsertin ajan 
• MESTARIT-konsertin VIP-tunnisteet muistoksi
• VIP-henkilökunta palveluksessanne koko tilaisuuden ajan 

Hinta 249 € + alv / vieras (min. 4 – max. 6 hengen seurueille) / pitkä sivu  
        (297,99 € sis. alv / vieras)

Hinta 229 € + alv / vieras (min. 2 – max. 4 hengen seurueille) / päätyravintola  
           (273,19 € sis. alv / vieras)

VIP MESTARIT BUFFET & SHOW              
Yksityisravintola, Metro Areena, Espoo
(avautuu 2.5 h ennen konserttia)

•  konserttiliput parhailta paikoilta istuvasta alakatsomosta lähellä lavaa  
tai permannolta, joka on seisova ja numeroimaton

• oma yksityinen sisäänkäynti ja VIP-vastaanotto Metro Areenalle
• tilaisuus käynnistyy juhlavasti kuohuvalla konserttitervehdyksellä
• tasokas buffetillallinen nautitaan ennen konserttia ja väliaikatarjoilu
• VIP-seurueille omat nimikoidut pöydät VIP-ravintolassa
• VIP-ravintola palvelee tapahtuman ajan ja hetken konsertin jälkeen
• vartioidut eteispalvelut illan ajan
• MESTARIT-konsertin VIP-tunnisteet muistoksi
• VIP-henkilökunta palveluksessanne koko tilaisuuden ajan

Hinta 209 € + alv / vieras / istuva alakatsomo (247,13 € sis. alv / vieras)

Hinta 189 € + alv / vieras / seisova permanto (223,59 € sis. alv / vieras)

PE 21/I0 ESPOO METRO AREENA

VIP MESTARIT DINNER MENU
Tilaisuuden alkuun kuohuva tervehdys 

Graavattua lohta ja tillifraichea rucolapedillä (L, G)
Härän sisäfileetä, porkkanaröstiä ja timjamikastiketta (L, G)

Mansikkasavariini (G)
Kahvitarjoilu

Väliaikatarjoilu
Mustikkatartaletti

Kahvi / tee

VIP MESTARIT BUFFET MENU
Tilaisuuden alkuun kuohuva tervehdys

 
Talon leipää ja tapenadea (L)

Savustettua lohta ja punasipulihilloketta (M, G)
Kreikkalaista salaattia (L, G)

 
Ylikypsää häränrintaa, punaviinikastiketta ja  

valkosipuliperunaa (L, G)
 

Suklaakakkua (L)
Kahvitarjoilu

 
Väliaikatarjoilu

Mustikka-tartaletti (L)
Kahvi/tee

warner music live ylpeänä esittää
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