
MAKUSIRKUS MAAILMALTA

Tapahtumatalo Bankin GLOBE FOOD CLUB -teemassa yhdistyvät maut 
Aasiasta, Afrikasta ja Intiasta. Upeat teemaan luodut ohjelmanumerot 
tuovat lisämausteen iltaan. 

 

GLOBE FOOD CLUB BUFFET 

BANK PARTY SPOT

Unioninkatu 20, 00130 Helsinki

Puh. (09) 1345 6260

Fax (09) 1345 6269

Sähköposti: sales@palacekamp.fi 

Lisätiedot: www.palacekamp.fi 

Pääruokabuffet

Tajinekeidas             

Pitkään haudutettua höyryävän herkullista 

pataruokaa, joka tarjotaan marokkolaisittain 

omista Tajine-savipadoistaan.

Valitse alla olevista vaihtoehdoista yksi

lammas & luumu • 

naudanliha & päärynä• 

ankka & aprikoosi• 

Lisäksi tarjoillaan: 

Couscousia, kikherneitä ja harissaa 

Global Bread Selection: 

Roti-, Lavash-, Meli- ja Papadum-

leipävalikoima   

Sweet Selection -jälkiruokabuffet
Goan Coconut Pancakes ja • 

garanaattiomenaa

Chai Panna Cotta     • 

Hedelmiä, kuivattuja ja tuoreita• 

GL BE
FOOD CLUB

GLOBE FOOD CLUB ruokabuffetin minimilaskutus on 50 henkilöä (ilman ohjelmaa). 

Buffet 59 € / henkilö ja ilman pääruokaa 46 € / henkilö. 

Tilaus vähintään 2 viikkoa ennen tilaisuutta. 

Laskutamme 5 arkipäivää ennen tilaisuutta ilmoitetun henkilömäärän mukaan. 

Menuhinnat sis. alv 22%. 

Bank Oriental Dry Snacks

Tarjoillaan ovella vieraiden saapuessa. 

Ruokahalun herättäjä!

Alkuruokabuffet

Asian Small Cup 
Vietnamilaisia kesäkääryleitä, • 

scampeja ja makisushi

Vietnamilainen salaatti possusta ja • 

rapusipseistä ja Nuoc Cham -kastiketta   

Mixed Indian
Kalkkunavartaita, chutney ja raitakastiketta• 

Maroccoan Delicates
Pistaasijuustolla täytettyjä taateleita              • 

Chermoula lammaspyörykoitä• 

Hedelmäistä kasvissalaattia ja • 

Marrakech-kastiketta

Kuminaporkkanoita • 

Hummustahnaa                  • 

GLOBE FOOD CLUB 

Ohjelmalliset tilaisuudet 
alk. 83 € /hlö

Ohjelmalliset tilaisuudet 
somistuksella 
alk. 95 € / hlö

Sisältää buffetin (ei pääruokaa), 

juontajan, Bollywood-shown, 

esiintymislavan, äänentoiston ja 

valaistuksen. 

Ohjelmallisten tilaisuuksien 

minimilaskutus on 100 henkilöä.

Hinnat sis. alv 22%.



TEEMAOHJELMANUMEROT

Kaikista ohjelmanumeroista yhdistelemme ja muokkaamme myös 
tapahtumaan soveltuvia kokonaisuuksia. Ohjelmista vastaa BSG Show ja 
tapahtumatuotannosta Eventgarden. Ohjelmanumeroita varten suositellaan 
esiintymislavaa- ja valoja, jotka laskutetaan erikseen.

Kaikkiin tapahtumiin saatavilla teeman mukainen somistus ja roolihenkilöt. 

Roolihenkilöt

Teeman mukaisesti pukeutuneet roolihahmot luovat tunnelmaa tilaisuuteen. 

He vastaanottavat vieraat, ohjaavat pöytiin sekä tarjoilevat alkudrinkkejä. 

Kustannus: 250 € (+ alv 22%, max 5h/hlö, sis. henkilötyön ja teemanmukaisen asun)

Somistus

Juhlatilan somistuksella on suuri tunnelmallinen merkitys. Somistus linkittää yhteen illan eri 

osa-alueet ja näin saadaan toteutettua mahdollisimman yhtenäinen ja viimeistelty teemaan 

sopiva kokonaisuus.

Kustannus: 1600-4900 € (+ alv 22%).

Valokuvaaja

Ammattivalokuvaaja ikuistaa tapahtuman ja ottaa kuvia vieraistanne esimerkiksi geishojen 

kanssa. Kuvat toimitetaan sähköisesti asiakkaalle.

Kustannus: 350 € (+ alv 22%)

Alla muita ohjelmanumeroitamme.

AASIA

Tarunomainen Aasia kiehtoo mystisellä 

tunnelmallaan. Kaikki on todella tarkoin 

suunniteltua ja harmonisen järjestelmällistä. 

Aasialainen livemusiikki

Aasialaista livemusiikkia voidaan kuulla 

esimerkiksi taustamusiikkina vieraiden 

saapuessa juhlatilaan. Valittavissa on eri 

soittimia sekä musiikkia laulun kanssa tai 

instrumentaalisena.

Kustannus: alk. 850 € (+ alv 22%)

Geisha tanssishow

Aasialaiset tanssijat luovat tunnelmaa 

näyttävällä geishashowlla.

Kustannus: alk. 1900 € (+ alv 22%)

Aasialainen tanssishow

Aasialainen tanssishow yhdistää 

monipuolista aasialaista tanssia mm. 

thaimaalaista ja japanilaista.

Kustannus: alk. 1200 € (+ alv 22%)

Teeseremonia

Rauhallisessa teeseremoniassa käydään läpi 

japanilaista rituaalia. Teeseremonia koostuu 

oikeaoppisesta kimonon tai yukatan 

pukemisesta sekä teen nautiskelusta.

Kustannus: 1100 € (+ alv 22%)

AFRIKKA

Afrikkalaisessa illassa syvennytään 

vapautuneeseen ja alkukantaiseen 

taiteeseen. Tunnelma on kiehtova ja villi.

Afrikkalainen livemusiikki

Afrikkalaista musiikkia soitetaan rummuilla, 

lyömäsoittimilla ja helistimillä. Musiikki 

on polyrytmistä jossa useiden soittajien 

rytmikuviot nivoutuvat toisiinsa. Mukaan 

voidaan yhdistää myös tanssijoita tuomaan 

lisää tunnelmaa ja visuaalista näyttävyyttä. 

Kustannus: alk. 750 € (+ alv 22%)

DJ + liverummutus

Taustamusiikkiin voidaan yhdistää 

afrikkalaista tunnelmaa rytmittämällä sitä 

live rummutuksella. 

Kustannus: alk. 650 € (+ alv 22%, ei sisällä 

tekniikkaa) ja  alk. 900 € (+ alv 22%, sis. 

äänentoiston ja tekniikan)

INTIA

Intialaisen kulttuurin ominaispiirteisiin 

kuuluu perheen ja sosiaalisten suhteiden 

tärkeys. Tuulahdus tästä iloisen värikkäästä 

kulttuurista nostaa tunnelman kattoon.

Bollywood show

Kimallusta, leikittelevää tanssia täynnä 

oleva show vie katsojan värikkääseen 

Bollywood-tunnelmaan. Mukana tuttuja 

kappaleita sovitettuna Bollywood henkeen. 

Esiintyjät toimivat myös PR-tehtävissä 

tapahtumassa värikkäissä asuissaan. 

Kustannus: alk. 1200 € (+ alv 22%)

Lisätiedot: www.palacekamp.fi 


