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HALOO VIP  
Töölönranta Dinner & Show              
Ravintola Töölönranta, Helsinginkatu 56 
(avautuu n. 3.5 h ennen konserttia)

•  Konserttiliput istuvasta katetusta E-katsomosta lavan läheisyydessä 
•  Tunnelmallinen ja viihtyisä Ravintola Töölönranta yksityiskäytössä  

ennen konserttia - sijainti lähellä Olympiastadionia 
•  Tasokas osittain pöytiintarjoiltu menu nautitaan ennen konserttia 
• Kuohuva tervehdys tilaisuuteen saavuttaessa 
•  Nimikoidut yksityispöydät seurueille Töölönrannassa 
•  Haloo Helsinki! -konsertin Give Away -lahja vieraille 
• Ravintolasta siirrytään kävellen Olympiastadionille  E-katsomoon 
•  Haloo Helsinki! -konsertin tunnisteet muistoksi illasta
•  Dinner & Show Hostit palveluksessanne Töölönrannassa koko 

tilaisuuden ajan
 

Hinta 284,21€ + alv / vieras

Töölönranta menu
 Alkuruoka nautitaan buffetista, pää- ja jälkiruoka tarjoillaan
 
 Tilaisuuden alkuun kuohuviinitarjoilu
 
 Alkuruokabuffet
 Vihersalaattia & sitruunavinegretteä (L, G)
 Caesar salaattia (L, G)
 Punajuurta & Vuohenjuustoa (L, G)
 Sinappisilakoita & Tervasilliä (L, G)
 Graavattua lohta & fenkolia (L, G)
 Naudan paahtopaistia & pestoa (L, G)
 Pintasavustettua ankkaa & viikunaa (L, G)
 Keitettyjä perunoita & tillivoisulaa (L, G)
 Töölönrannan leipää ja levitettä
 ***
  Paahdettua nieriää, tilliperunaterriini &  
 piparjuurihollandaise (L, G) 
 ***
 Omena frangipane & kanelijäätelö (L) 
 Kahvi/tee

 
       

HALOO VIP  
Private Lounge Stadion              
Olympiastadion, Yksityiskabinetit 1940 & 1952
(avautuu n. 2.5 h ennen konserttia)

•  Konserttiliput istuvasta katetusta A-katsomosta lavan läheisyydessä  
•  Stadionin upeat isot kabinetit 1940 & 1950 yksityiskäytössä 
• Herkullinen Stadionin kylmäbuffetmenu ennen konserttia kabinetissa
•  Nimikoidut yksityispöydät seurueille kabineteissa  

(pöydät normaalia kapeammat)
•  Kabineteissa oma baari ja tarjoilijat 
•  Kabineteista näkymä Loungeen ja sieltä konserttialueelle 
•  Vip-vierailla oma pienehkö ulkoterassi 
•  Yksityinen Vip- sisäänkäynti ja vastaanotto Olympiastadionille 
•  Vartioidut eteispalvelut halukkaille tilaisuuden ajaksi 
•  Haloo Helsinki! - konsertin Give Away-lahja vieraille  
•  Loungealue ja kabinetit palvelevat myös konsertin ajan  

ja hetken sen jälkeen 
•  Haloo Helsinki!-konsertin tunnisteet muistoksi illasta 
•  Vip Hostit palveluksessanne tilaisuuden ajan 

Hinta 309,01€ + alv / vieras
(suosittelemme pakettia min 4-hengen seurueille)

Private Lounge Stadion kylmäbuffet
 Kesäperunasalaattia ja savustettua lohta
 Sadonkorjuusalaattia
 Salaatti Jukolan cheddarjuustosta
 Punakaali-pähkinäsalaattia
 Porkkana-lehtikaalisalaattia
 Jogurttimoussea ja mehustettuja marjoja

 


