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VIP EVENTUM MAYHEM DINNER & SHOW

VIP SKY MAYHEM DINNER & SHOW

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

SkyLounge (6.krs), Nokia Arena (avautuu n. 2.5h ennen konsertin alkua)

•konserttiliput istuvasta A-katsomosta lavan läheisyydestä (kat 1)
•yksityisravintola Eventum käytössänne konsertin ajan ja hetken konsertin päätyttyä
(konsertissa ei ole väliaikaa)
•tasokas buffet nautitaan VIP Eventumissa ennen konserttia
•nimikoidut yksityispöydät seurueille VIP Eventumissa
•oma VIP-sisäänkäynti ja VIP-vastaanotto
•Mayhem VIPin DJ virittää tunnelmaa ennen konserttia
•uniikki MAYHEM-kiertueen Give Away -lahja
•vartioidut eteispalvelut VIP-vieraille
•Antti Tuisku Mayhem VIP -tunnisteet muistoksi
•VIP Hostit palvelevat tilaisuuden ajan

•konserttiliput istuvasta yläkatsomosta pitkältä sivulta (5.krs)
•yksityisravintola SkyLounge käytössänne konsertin ajan ja hetken
konsertin päätyttyä (konsertissa ei ole väliaikaa)
•laadukas buffet nautitaan VIP Sky Mayhemissa ennen konserttia
•nimikoidut yksityispöydät seurueille VIP Sky Mayhemissa
•oma VIP-sisäänkäynti ja VIP-vastaanotto Nokia Arenalle
•uniikki MAYHEM-kiertueen Give Away -lahja
•vartioidut eteispalvelut VIP-vieraille
•Antti Tuisku Mayhem VIP -tunnisteet muistoksi
•VIP Hostit palvelevat tilaisuuden ajan

Hinta: 239 € + alv / vieras (285,75 € sis. alv) /istuva alakatsomo

Hinta: 189 € + alv / vieras (226,30 € sis. alv)

Hinta: 209 € + alv / vieras (251,10 € sis. alv) / seisova permanto

EVENTUM MENU

SKY MAYHEM MENU

Kuohuviinitarjoilu tilaisuuden alkuun

Kuohuviinitarjoilu tilaisuuden alkuun

Katkarapusalaattia lasista merilevää, kurkkua, seesaminsiemeniä ja Togarashia (M, G)
Riisinuudelisalaattia, siitakesieniä ja savustettua tofua (M, G)
Poke-salaattia avocadosta ja Ponzu-marinoidusta merilohesta,
edamame-papuja ja kirsikkatomaatteja (M, G)
***
Rapeaa paistettua kanaa, kevätsipulia ja vihreää chilikastiketta (M, G)
Paistettuja bataatteja & perunoita ja Teriyakikastiketta (M, G)
Kasvissamosoja, paahdettua broccolinia ja hedelmäsalsaa (M)
***
Brie-juustoa, leipäjuustoa ja hillottuja kirsikoita (L, G)
Suklaabrownieta, veriappelsiinia ja suolakaramellikastiketta (L, G)

Cesar -salaattia, lämminsavustettua kirjolohta ja Parmesan-juustoa (L, G)
Leipäjuustoa, chilihilloa ja mallasnäkkileipää (VL)
Välimeren perunasalaattia, tuoretta basilikaa,
aurinkotomaattia ja kapriksia (M, G)
***
Maalaiskanaa Saltimbocca ja Serranonkinkkua (M, G)
Grillattua munakoisoa, tomaatticaponataa ja fetajuustoa (L, G)
Gnoccheja Tricolore ja salviavoita (L)
***
Juustokakkua, passionmelbaa ja macaroonseja (L)
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