
Helsingin Jäähalli, Royal Club 
(aikataulu varmentuu myöhemmin) 

•  konserttiliput istuvasta A3-katsomosta  
lähellä lavaa (kallein kategoria)

•  yksityisravintola Royal Club käytössänne  
koko konsertin ajan

•  laadukas buffetruokailu Royalissa ennen konserttia
•  nimikoidut yksityispöydät seurueille ravintolassa 
• oma VIP-sisäänkäynti ja VIP-vastaanotto
•  vartioidut eteispalvelut VIP-vieraille 
•  Michael Monroen juhlakonsertin VIP-tunnisteet 

muistoksi
•    VIP Hostit palvelevat tilaisuuden ajan

Hinta: 229 € + alv / vieras (273,09 € sis. alv) 

VIP ROYAL BUFFET
 

Valkosipulifocacciaa (M) ja tapenadelevitettä (M, G)

Puutarhurin salaatti (M, G)
-kurkkua, retiisiä, kirsikkatomaatteja ja rapeaa salaattia,  

sekä vadelmavinaigrettä

Limepaahdettua lohta (L, G)
-puolikuivattuja tomaatteja, paahdettuja herkkusieniä,  

marinoitua punasipulia ja tillifraischea

Kvinoasalaatti (M, G)
-sitrusmarinoitua kvinoaa, pinaattia, bataattia, purjosipulia 

ja paprikaa

BLT-Toast (L)
-pekonilla, tomaatilla, salaatilla ja chilimajoneesilla  

täytetty kolmileipä

Katkarapucroustadit (L)
-inkivääri-chilimarinoituja katkarapuja ja korianterismetanaa

Omena-valkosuklaakakkua

Helsingin Jäähalli, Petoklubi  
(aikataulu varmentuu myöhemmin) 

•  konserttiliput istuvasta C-katsomosta  
pitkältä sivulta lähellä lavaa (kallein kategoria 
tai seisovasta permannosta (numeroimaton) 

•  yksityisravintola Petoklubi käytössänne  
koko konsertin ajan

•  Rock`n Roll Loungessa pystypöytiä ja  
baaripisteitä 

•  nimikoidut pöydät min. 8 hlön seurueille 
•  Rock’n Roll Loungen oma liveartisti viihdyttää  

ennen konserttia 
•  oma VIP-sisäänkäynti ja VIP-vastaanotto  

Petoklubiin 
•  vartioidut eteispalvelut VIP-vieraille 
•  Michael Monroen juhlakonsertin VIP-tunnisteet 

muistoksi
•  VIP Hostit palvelevat tilaisuuden ajan

Hinta: 129 € +alv / istuva katsomo 
         (149,08 € sis. alv)

             109 € + alv / seisova permanto 
         (126,83 € sis. alv) 

Helsingin jäähalli, yksityisaitio
(aikataulu varmentuu myöhemmin) 

•  yksityinen edustusaitio Helsingin Jäähallista  
sis. 10 VIP-vierasta 

•  konsertti seurataan omasta aitiosta sekä osittain 
aition sisäpuolelta

•  oma VIP-sisäänkäynti ja VIP- vastaanotto 
•  edustusaitio käytössä jo hyvissä ajoin  

ennen konserttia 
•  buffettarjoilu ennen konserttia 
•  VIP Hostit palvelevat tilaisuutenne ajan 
•  Michael Monroen juhlakonsertin VIP-tunnisteet 

muistoksi

Hinta: 3000€ + alv  
(sis aitio, 10 vierasta konserttiliput, buffetruoka) 
             3662,22€ sis alv
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