FINLANDIA HALL – FOR LIFE’S MOST MEANINGFUL MOMENTS

TAHDON
FINLANDIA-TALO – ELÄMÄSI TÄRKEIMPIIN JUHLIIN
Finlandia-talo on suomalaisen muotoilun ikoni, jonka ainutlaatuiset
tilat ja tunnelma yhdistettynä juhlapalveluihimme takaavat,
että tärkeimmästä päivästäsi tulee ikimuistoinen.

Finlandia Hall is an icon of Finnish design. The unique premises
and atmosphere combined with our wedding services are guaranteed
to turn your special day into an unforgettable experience.

KOKENEITA
JUHLAJÄRJESTÄJIÄ
Hääpalveluidemme ytimessä on kokonaisvaltaisuus ja helppous. Kokenut ja motivoitunut henkilökuntamme huolehtii juhliesi
kaikista yksityiskohdista alusta loppuun.

UNIIKKI TILA JUURI
SINUN HÄILLESI
Finlandia-talo on arkkitehtuurin ja designin
kansainvälinen klassikko – suurten juhlien
ainutlaatuinen näyttämö. Toimimme ekologisia ja vastuullisia arvoja kunnioittaen.

VAST EXPERIENCE
IN CELEBRATIONS
Comprehensiveness and ease are at the
focus of our wedding services. Our experienced and motivated staff ensure that
every detail of your celebration is taken
care of, from start to finish.

A UNIQUE SPACE FOR
YOUR SPECIAL WEDDING
Finlandia Hall is an international classic of
architecture and design – a unique stage
for great celebrations. We operate with
ecological and responsible values in mind.

ESIMERKKI HÄÄMENUSTAMME

NAUTI
OUR EXAMPLE WEDDING MENU
Herkkutattia, kirsikkaa ja kahvia
Savustettua siikaa 38 ºC, lakritsia ja mallasta
Peuranfilettä, kevätkaali-tryffeliterriiniä ja tähtianis-ryvässipulijus
Raparperisorbet kylmäpuristetusta raparperimehusta ja sitruuna-air
Jälkiruokapöytä

Caramelized ceps with cherrys and coffee tagliatelle
Slightly smoked whitefish 38 ºC with licorice and malt
Fillet of deer, spring cabbage and truffle terrine served with jus of star anise and potato onions
Rhubarb sherbet of cold pressed rhubarb juice and lemon air
Dessert buffet

OTA YHTEYTTÄ – SUUNNITELLAAN
YHDESSÄ IKIMUISTOISET HÄÄJUHLAT

CONTACT US – LET US DESIGN
A MEMORABLE WEDDING FOR YOU

Suunnittelemamme valmis hääkokonaisuus

Our wedding packages start at 122 € / person.

alkaen 122€ /hlö. Kysy lisää myyntipalvelusta.

Contact our sales for more information.

Finlandia-talo, Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki

Finlandia Hall, Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki

Puh. 09 4024 500

Tel. +358 9 4024 500

ravintola@finlandiatalo.fi

ravintola@finlandiatalo.fi

www.finlandiatalo.fi/tahdon

www.finlandiatalo.fi/wedding

