ILOVAARIROCKIN
VIP-PAKETI T
NYT SAATAVILL A!
Ilovaarirockin VIP-paketit ovat nyt tarjolla ja niitä voi ostaa
ravintola Kerubista. Perinteinen kypsän musiikin festivaali ja
maakunnan suurin luokkakokous järjestetään Ilosaaressa
tänä kesänä myös täysin uutena ajankohtana. Festivaalia
rokkaillaan yksi viikko totuttua aiemmin lauantaina 8.7.
Samalla vietetään täysin uudistuvan Ilosaaren avajaisia.
Tänä kesänä Ilovaarirockissa esiintyvät Maarit ja
Sami Hurmerinta, Anssi Tikanmäen Orkesteri, Melrose,
Jiri Nikkinen The Beatles Tribute Band ja Huojuva Lato
vierainaan Jussi Raittinen & Kapa Ahonen. Musiikkia
kuullaan kaikkiaan kolmen lavan voimin, kun Ilosaaren
päälavana lisäksi raikaavat laguunilava ja Kerubin Salin lava.
VI P-PAKETIN SISÄLTÖ:
• Ilovaarirockin VIP-passi, jolla on pääsy Ilovaarirockiin
ja Kerubin Kellarissa sijaitsevaan VIP-tilaan.
• Kellarissa on tarjolla oleva vip-menu, joka käsittää runsaan
alkupöydän, pääruuat ja herkulliset jälkiruuat. Kellarin
baaritiski palvelee A-oikeuksien kera koko tilaisuuden
ajan klo 17-21.
Hinta 65 € (sis. alv.)
Ota yhteyttä, kysy lisää ja varaa omasi!
Kysy myös omaa kabinettia Ilovaarirock-illaksi! Käytössämme on Kerubin kolme kabinettitilaa, jossa vietätte festivaalia
seurueellanne omassa rauhassa, silti keskellä festivaalialueetta ja baaritiskien äärellä omien WC-tilojen kera! Kabinettien asiakkaita palvelee myös festivaalikesän huikein oma
terassi Karjalantalon päädyssä.
Varattavana olevat kabinetit:
• Rajakapteenin Pirtti: 35-50 hlöä
• Sortavala-kabinetti: 25-32 hlöä
• Suojärvi-kabinetti: 10-16 hlöä

ILOVAAR IRO C K
V IP-M E N U
Tapas-alkupöytä:
• Rapuja ja chiliä (M,G)
• Vuohenjuustoa, kirsikkatomaattia ja
hunajapaahdettuja pähkinöitä (VL,G)
• Fenkolia ja appelsiiniä (M,G)
• Oliiveja ja rosmariiniä (M,G)
• Granaattiomena-kasvissalaattia (M,G)
• Lehtisalaattivalikoima ja hunajavinagrette-kastiketta (M,G)
• Kerubin luomuleipää (M)
• Paahdettuja siemeniä (M,G)
• Valkosipulivoita (L,G) ja
hummusta (M,G)
Hiiligrillissä grillattua:
• Ylikypsää härkää ja
gremolata-salsaa (M,G)
• Kerubin merquez-makkaraa (M,G)
• Kermaisia valkosipuliperunoita (L,G)
Kasvisruokana tarjoilemme:
• Grillattua artisokkaa, halloumijuustoa,
gremolata-salsaa ja paahdettuja
valkosipuli-timjamiperunoita (L,G)
• Valikoima kypsytettyjä juustoja,
tomaatti-chilihilloketta ja viinirypäleitä
• Valkosuklaa-jugurttimoussea ja
marinoituja mansikoita
• Kahvia ja teetä
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