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VIP Pelkkää Voittoo 
Olympiastadion, Bistro Stadion 1.krs 
(avautuu n. 2,5 h ennen konserttia)

•  konserttiliput istuvasta katetusta  
A-katsomosta lavan läheisyydestä  

•  tyylikäs ravintola Bistro Stadion  
yksityiskäytössä koko tapahtuman ajan

•  korkeatasoinen pöytiintarjoiltu  
4-ruokalajin menu Bistrossa

•  nimikoidut yksityispöydät seurueille  
ravintolassa tapahtuman ajan 

•  ravintolasta näkymä konserttialueelle 
•  yksityinen pienehkö ulkoterassi  

lähellä lavaa käytössä koko illan  
•  VIP-sisäänkäynti ja vastaanotto  

Olympiastadionille
•  eteissäilytys halukkaille tilaisuuden  

ajaksi VIP-ravintolassa 
•  Kaija Koo -konsertin uniikki  

Give Away -lahja vieraille 
•  konsertin VIP-tunnisteet 
•  VIP-tiimi palveluksessanne  

tilaisuuden ajan

Hinta 319 € + alv / vieras  
(381,01 sis. alv / vieras)

Bistro Stadion Menu 
Hiillostettua siikaa, ravunpyrstöjä,  

piparjuurikreemiä, perunaa ja tilliä L, G
****

Kukkakaalikeittoa, paahdettu pekonia, 
 mallaskrutonkia L

****
Ankanrintaa, soija-puolukkakastiketta,  
paksoita ja purjoa, kurpitsapyrettä L, G

****
Suklaafondant, marjoja, vaniljamousse 

Kahvia/haudutettua teetä

Lounge buffet
Vihersalaattia, vadelmavinaigrettea M, G, Veg

Vuohenjuusto-melonisalaattia L, G
Paahdettua kukkakaalia ja katkarapuja M, G

Talon leipää L, vatkattua voita L, G
****

Sitruuna lohta L,G, hernepestoa L, G
Paahdettuja kasviksia ja kesäperunaa L, G, Veg

****
Mansikkapiirakka mehustettua mansikkaa,  

vaniljavaahtoa, murotaikina crumble L

Töölönranta menu
Caesar-salaattia L, saatavilla myös G

Katkarapuja Skagen M, G
Savusärki-perunasalaattia M, G
Fetaa, tomaatteja ja oliiveja L, G

Grillattua kananrintaa ja pähkinämajoneesia M, G
Vihreää salaattia ja vinegrettiä V, G 

sekä talon leipää ja levitettä L, G 
Paahdettua lohta ja ruohosipulivoikastiketta L, G 

Jogurttivanukasta ja marinoituja marjoja L, G
Kahvi tai tee

VIP Hullut Päivät Lounge 
A-suoran juoksurata, Olympiastadion, 1.krs     
(avautuu n. 3 tuntia ennen konsertin alkua)

•  konserttiliput valinnaisesti  
istuvasta katetusta A-katsomosta (1. kategoria), 
A-katsomosta (2. kategoria) tai  
seisovasta kenttäkatsomosta (ei rajattu alue)

•  yksityinen iso VIP Loungetila Olympiastadionilla 
käytössä koko tapahtuman ajan

•  VIP-sisäänkäynti ja vastaanotto Loungeen 
•  herkullinen Loungen kylmäbuffetmenu  

tarjolla ennen konserttia 
•  Loungessa nimikoimattomia pystypöytiä  

ja useita baaripisteitä, saniteettitilat
•  Loungen ulkoterassi käytössä illan ajan  

(näkymä lavalle)
•  Loungen oma DJ viihdyttää ennen konsertin alkua     
•  Kaija Koo konsertin Give Away -lahja vieraille 
•  konsertin VIP-tunnisteet 
•  VIP-tiimi palveluksessanne 

Hinta 209 € + alv / vieras (244,61 sis. alv) / 
A-katsomo, (1. lippukategoria)

Hinta 189 € + alv / vieras (222,47 sis. alv) /  
A-katsomo, (2. lippukategoria)

Hinta 159 € + alv / vieras (190,36 sis. alv) / 
 seisova kenttäkatsomo, ei rajattu alue  

VIP Vapaa   
Ravintola Töölönranta, Helsinginkatu 56  
 (avautuu n. 3,5 tuntia ennen konsertin alkua) 

•  konserttiliput valinnaisesti istuvasta katetusta 
A-katsomosta tai seisovasta kenttäkatsomosta 
(ei rajattu alue)

•  tunnelmallinen ja viihtyisä Ravintola Töölönranta 
yksityiskäytössä ennen konserttia  
- sijainti lähellä Olympiastadionia

•  tasokas osittain pöytiintarjoiltu menu  
nautitaan ennen konserttia

•  kuohuva tervehdys tilaisuuden alkuun
•  nimikoidut yksityispöydät seurueille  

Töölönrannassa
•  Kaija Koo -konsertin Give Away -lahja vieraille
•  VIP-ravintolasta siirrytään kävellen  

Olympiastadionille (n. 5 min)
•  oma VIP-sisäänkäynti Stadionille
•  iso VIP Lounge -tila käytössä konsertin ajan, 

baaripisteitä ja saniteettitilat
•  Loungen ulkoterassi käytössä illan ajan  

(näkymä lavalle)
•  konsertin VIP-tunnisteet
•  VIP-tiimit palveluksessanne 

Töölönrannassa ja Stadionilla  

Hinta 239 € + alv / vieras (281,81 sis. alv) / 
A-katsomo, kallein lippukategoria

Hinta 189 € + alv / vieras (227,56 sis. alv) /  
seisova kenttäkatsomo, ei rajattu alue 
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