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VIP Grease Buffet & Show                 
Ravintola Platta, Messukeskus 
(avautuu 2.5 h ennen musikaalia)

•  musikaaliliput lavan läheisyydessä pää- 
katsomosta (kallein lippukategoria)  

•  tilaisuuden alkuun kuohuva tervehdys  
vieraille 

• teemallinen tasokas musikaalibuffet     
•  nimikoidut pöydät seurueille  

ravintolassa tilaisuuden ajan 
• väliaikatarjoilu vip-ravintolassa
• musikaalin viralliset käsiohjelmat
• uniikki Grease musikaalin Give Away 
•  musikaalin vip-tunnisteet muistoksi  

tapahtumasta
• vartioitu eteispalvelu
•  vip-tiimi palveluksessanne tilaisuuden ajan 

Hinta  249 € + alv (298,52 € sis. alv) / vieras 
MENU

Lasillinen talon kuohuvaa 
Keväistä versosalaattia ja vadelmavinegrettiä LMG

Katkarapuskagenia a la Grease,  
krassifenkolisalaattia ja ruislastuja LM
Paahtopaistia ja piparjuurikermaa LG

Paahdettua lanttua, ja kuttucheddaria VLG
Kotimaisia tervapaahdettuja juureksia ja  

kuusenkerkkäpestoa LMG
Raikkaita kauden kasviksia, leipäjuustoa,  

pähkinää ja tyrniä VL,G
Savusärkisalaattia Rock n’ Roll Party Queen L 

Hapanjuurileipää ja vatkattua väinönputkivoita L
Korianterilohta LG

Parsa-perunapaistosta LMG 
Petit Fours ja kahvia/teetä (mini mudcake,  

nordic bebe lajitelma, macarons) 
VÄLIAIKATARJOILU 

Kahvia/teetä ja Pink Lady -leivos

VIP Grease Dinner & Show                    
Ravintola Table, Messukeskus 
(avautuu 2.5 h ennen musikaalia)

•  musikaaliliput lavan läheisyydessä pää- 
katsomosta (kallein lippukategoria)  

•  tilaisuuden alkuun kuohuva tervehdys  
vieraille 

•  korkeatasoinen 4-ruokalajin menu  
ennen musikaalia   

•  nimikoidut pöydät seurueille  
ravintolassa tilaisuuden ajan 

• väliaikatarjoilu vip-ravintolassa  
• musikaalin viralliset käsiohjelmat
• uniikki Grease musikaalin Give Away 
•  musikaalin vip-tunnisteet muistoksi  

tapahtumasta
• vartioitu eteispalvelu
•  vip-tiimi palveluksessanne tilaisuuden ajan 

Hinta  269 € + alv (323,32 € sis. alv) / vieras 

MENU
Lasillinen talon kuohuvaa 

Maa-artisokka cappucino, hapanleipägrissini L
Parsaa, kylmäsavulohta ja krassisalaattia LMG 

Flank Steak, juuripersiljapyrettä ja  
tummaa tryffelikastiketta LG 

Passion pannacotta, quinoa crumble ja marjoja LG
Kahvia ja teetä 

VÄLIAIKATARJOILU 
Kahvia / teetä ja Pink Lady -leivos

GREASE LOUNGE                         
Helsinki Cafe, Messukeskus  
(avautuu 2 h ennen musikaalia)

•  musikaaliliput nousevasta  
pääkatsomosta keskivaihe  

•   tilaisuuden alkuun kuohuva tervehdys  
vieraille 

• väliaikatarjoilu Loungessa 
• musikaalin viralliset käsiohjelmat
• uniikki Grease musikaalin Give Away 
•  musikaalin vip-tunnisteet muistoksi  

tapahtumasta
• vartioitu eteispalvelu
•  vip-tiimi palveluksessanne tilaisuuden ajan 

Hinta 149 € + alv (177,06 € sis. alv) / vieras

Lasillinen talon kuohuvaa
 

VÄLIAIKATARJOILU 
Kahvia / teetä ja Pink Lady -leivos 

Pe  21.4.2023  klo 19
La  22.4.2023  klo 19
Pe 28.4.2023  klo 19
La 29.4.2023  klo 19
To    4.5.2023  klo 19

Pe  21.4.2023  klo 19
La  22.4.2023  klo 19
To  27.4.2023  klo 19
La  29.4.2023  klo 19
To    4.5.2023  klo 19

Pe 21.4.2023 klo 19
To   11.5.2023 klo 19

NÄYTÖKSET:

NÄYTÖKSET:
NÄYTÖKSET:

Pe  5.5.2023  klo 19
La  6.5.2023  klo 19
To  11.5.2023  klo 19
La 13.5.2023  klo 19

Pe  5.5.2023  klo 19
La  6.5.2023  klo 19
To  11.5.2023  klo 19
Pe 12.5.2023  klo 19
La 13.5.2023  klo 19


