warner music live ylpeänä esittää

ELLINOORA KAIJA KOO JENNI VARTIAINEN VESALA

LA I2/II TAMPERE NOKIA ARENA
VIP MESTARIT Dinner & Show

VIP MESTARIT SkyBuffet & Show

MESTARIT Early Entry Lounge

Eventum-ravintola, Nokia Arena
(avautuu n. 2.5 h ennen konserttia)

Sky Lounge 6.krs, Nokia Arena
(avautuu 2.5 h ennen konserttia)

Eventum-ravintola, Nokia Arena
(avautuu n. 1,5 h ennen konserttia)

•konserttiliput parhailta paikoilta
istuvasta alakatsomosta lavan läheisyydestä tai
permannolta, joka on seisova ja numeroimaton
•VIP-vieraiden vastaanotto Nokia Arenan pääovista
ja pöytiinohjaus ravintolaan
•tilaisuus käynnistyy juhlavasti kuohuvalla
konserttitervehdyksellä
•VIP-seurueilla oma nimikoitu ravintolapöytä
Eventumissa illan ajan
•tasokas buffetmenu nautitaan ennen konserttia ja
väliaikatarjoilu väliajalla
•kulku alakatsomoon suoraan ravintolasta (lyhyt siirtymä)
•konsertin väliajalla tarjoilu valmiina pöydissä
•vartioidut eteispalvelut ja Eventum-ravintola palvelee
illan ajan sekä hetken konsertin jälkeen
•MESTARIT-konsertin VIP-tunnisteet muistoksi
•VIP-henkilökunta palveluksessanne tilaisuuden ajan

•konserttiliput yläkatsomosta lavan läheisyydestä
•VIP-vieraiden vastaanotto Nokia Arenan pääovista,
ohjaus hisseille ja Sky Loungeen
•tilaisuuden alkuun VIP-vieraille kuohuva konserttitervehdys
•seurueille oma nimikoitu pöytä illan ajan VIP-tilassa
•tasokas buffetmenu nautitaan ennen konserttia
Sky Loungessa
•kulku katsomoon (kerros alemmas) ja väliajalla takaisin
•konsertin väliajalla tarjoilu valmiina pöydissä
•vartioidut eteispalvelut ja Sky Lounge -ravintola palvelee
illan ajan sekä hetken konsertin jälkeen
•MESTARIT-konsertin VIP-tunnisteet muistoksi
•VIP-henkilökunta palveluksessanne illan ajan
Hinta 179 € + alv / vieras (212,70 € sis. alv / vieras)

•konserttiliput permannolta joka on
seisova ja numeroimaton
•Early Entry-pääsy permannolle
ennen muita konserttivieraita
•Lounge-vieraiden vastaanotto Nokia Arenan
pääovista ja ohjaus Lounge-tilaan
•tilaisuus käynnistyy juhlavasti kuohuvalla
konserttitervehdyksellä
•Lounge-seurueille min. 4 vierasta oma nimikoitu pöytä
ravintolasta illan ajaksi
•konsertin väliajalla tarjoilu valmiina pöydissä
(kts. tarjoilu)
•vartioidut eteispalvelut ja Eventum-ravintola palvelee
illan ajan, myös hetken konsertin jälkeen
•MESTARIT-konsertin VIP-tunnisteet muistoksi
•Lounge -henkilökunta palveluksessanne
tilaisuuden ajan

MESTARIT SKYBUFFET
Tilaisuuden alkuun kuohuva konserttitervehdys

Hinta 229 € + alv / vieras / istuva katsomo
(272,18 € sis. alv / vieras)

Antipastoja vadeilta:
Marinoituja oliiveja ja valkosipulinkynsiä M, G
Tomaatti-mozzarellafocacciaa ja balsamicosiirappia L
Puolikuivattuja tomaatteja ja paahdettua munakoisoa M, G
Milanon salamia ja grissinejä L

Hinta 209 € + alv / vieras / permantopaikat
(248,64 € sis. alv / vieras)

MESTARIT BUFFET

Hinta 159 € + alv / vieras (186,64 € sis. alv / vieras)
Tilaisuuden alkuun kuohuva konserttitervehdys
Väliaikatarjoilu pöytiin
Macaroonseja ja marmeladia L, G
Kahvi ja tee tarjoilu

Pääruoat:
Rapeaa maalaiskanaa Saltimboccan tapaan M, G
Paahdettua parsakaalia ja pikkelöityä punasipulia M, G
Gratinoituja pinaattiravioleja Marinara L

Tilaisuuden alkuun kuohuva konserttitervehdys
Vihreää versosalaattia ja vadelmavinaigretteä V, G
Cesar -salaattia, marinoitua artisokkaa ja mallasleipäkrutonkeja L
Chilikatkarapuja ja appelsiini -couscoussalaattia M, G
Puutarhurin salaattia kauden kasviksista, mummonkurkkuja ja
kapriksia L, G

Jälkiruoka:
Vuokaan tehtyä Tiramisu -kakkua L
kahvia ja teetä

Paistettua häränrintaa, broccolinia ja tummaa salviakastiketta M, G
Balsamicopunajuuria ja vuohenjuustoa L, G
Marinoituja Välimeren kasviksia, luumutomaatteja ja rucolaa M, G

Väliaikatarjoilu pöytiin
Macaronseja ja marmeladia L, G
Kahvi ja tee tarjoilu

Omenapiirakkaa ja inkiväärivaahtoa L
Kahvia ja teetä
Väliaikatarjoilu pöytiin
Macaronseja ja marmeladia L, G
Kahvi ja tee tarjoilu
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Tilaukset ja tiedustelut
TMG Events Oy
09-68999800
myynti@tmgevents.ﬁ
www.tmgevents.ﬁ
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Alateksti
1234 5678
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