
NOVÝ LOBBY BAR

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

GASTROKALENDÁŘ

SVATEBNÍ SEZÓNA

Hotelový lobby bar prošel kompletní rekonstrukcí a finální výsledek nám dělá obrovskou radost. Přijďte
si nové prostory prohlédnout a vychutnejte si zde šálek výběrové kávy Trucillo nebo jakýkoli jiný nápoj 
z našeho menu. Nový bar jsme pro vás i nafotili, fotografie naleznete na našich webových stránkách 
v sekci galerie – www.maximus-resort.cz/fotogalerie/restaurace-portum/.

Ačkoliv je slovenská kuchyně v mnohém té naší podobná, naleznete v ní spousty ojedinělých pokrmů, 
které jsou považovány za věhlasné pochoutky. Ty, na které nejen Slováci nedají dopustit, pro vás na 
měsíc září připravil náš šéfkuchař se svým týmem. Jako předkrm budeme podávat variaci slovenských 
farmářských klobás s nakládanou zeleninou a cibulovým chlebem. Milovníci polévek určitě nepohrdnou 
KORHELSKOU KAPUSTNICÍ a jedním z hlavních chodů dozajista musí být BRYNDZOVÉ HALUŠKY 
S OPEČENOU SLANINOU. Těšit se můžete také na ŽIVÁŇSKOU PEČENI nebo sladkou tečku 
JABLKOVÝ KOLÁČ. Menu servírujeme od 3. do 30. září, vždy od 17.00 do 22.30 h. Místo v restauraci si 
prosím rezervujte předem na M: +420 603 459 172.

Jste jedněmi ze zasnoubených šťastlivců, kteří hledají místo pro svůj svatební den? Najít to správné místo, 
splňující všechny vaše požadavky, může být oříšek a my vám jej rádi ulehčíme. Kontaktujte naši svatební 
manažerku Lindu a domluvte si osobní setkání, při kterém proberete veškeré možnosti a prohlédnete si 
hotelové prostory. Své „Ano“ si můžete říci na našem originálním svatebním palouku, který se nachází
v těsné blízkosti hotelu uprostřed kouzelné přírody. Díky naší zkušené svatební manažerce si tento den 
užijete bez starostí a budete se tak soustředit pouze na své nejbližší a to nejpříjemnější, co svatební den 
přináší.

Druhý zářijový týden proběhnou v České republice Dny evropského dědictví, které letos nesou podtitul 
Společné dědictví, společné hodnoty. V Brně Turistické informační centrum pro návštěvníky připravilo
na 15. září komentované prohlídky dvojic architektonicky zajímavých budov a památek, vždy jedné 
novodobé a jedné starší, které se návštěvníkům představí v nových souvislostech. 
Těmito dvojicemi jsou například Palác Alfa a Kostel svatých Janů, Hotel Avion a Kostnice u svatého 
Jakuba nebo Dům pánů z Lipé a Palác Omega. Více informací naleznete na www.gotobrno.cz/akce/d-
ny-evropskeho-dedictvi-2018/.
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