
Gold
215 Kč I osoba

COFFEE BREAK

Business
175 Kč I osoba

Standard 
110 Kč I osoba

Maximus Resort, a.s. I Hrázní 4a, 635 00 Brno

Obchodní oddělení: Ing. Magda Maruniaková, M: +420 605 237 103, E: sales@maximus-resort.cz I Michaela Barošová, M: +420 605 237 102, E: barosova@maximus-resort.cz.

Gold
215 Kč I osoba



Standard
1 ks káva se smetanou nebo čaj - dle výběru

1 ks rozlévaný nealko nápoj 0,2 l  - dle výběru (džus, sycené nápoje, stolní voda)

1 ks výrobek ze sortimentu naší cukrárny nebo 1 ks výrobek ze sortimentu studené kuchyně

MOŽNOSTI VLASTNÍHO VÝBĚRU Z NAŠEHO SORTIMENTU

Maximus Resort, a.s. I Hrázní 4a, 635 00 Brno

Obchodní oddělení: Ing. Magda Maruniaková, M: +420 605 237 103, E: sales@maximus-resort.cz I Michaela Barošová, M: +420 605 237 102, E: barosova@maximus-resort.cz.

STUDENÁ KUCHYNĚ

Chlebíček se šunkou - na vlašském salátě nebo másle

Chlebíček se šunkou a sýrem - na vlašském salátě nebo másle

Chlebíček s debrecínskou pečení - na vlašském salátě nebo másle

Chlebíček se salámem Rio Ebro a vařeným vejcem - na másle

Chlebíček se sýrem, zeleninou a vařeným vejcem - na másle (vegetarián)

Mini ciabatta s kuřecí šunkou, uzeným sýrem a zeleninou

Mini rustikal s vaječnou pěnou, listy salátů a rajčaty (vegetarián)

Mini ciabatta s uzeným matjesem, salátem frisée a červenou cibulí

Mini kaiserka se sušenou vepřovou kotletkou a medovým melounem 

Panini se šunkou, sýrem a zeleninou 

CUKRÁRNA

Ovocné řezy

Tvarohová bábovka

Kynutý hanácký koláč

Koblížky s nutelou

Hraběnčiny řezy

Mini věnečky s vanilkovým krémem

Ovocný košíček

Kefírová buchta

Ovocná crostata

Mrkvový koláč

Mini máslový croissant

Domácí jablkový závin 

z listového těsta



Business
1 ks káva se smetanou nebo čaj - dle výběru

1 ks rozlévaný nealko nápoj 0,2 l  - dle výběru (džus, sycené nápoje, stolní voda)

1 ks výrobek ze sortimentu cukrárny

1 ks výrobek ze sortimentu studené kuchyně

100 g čerstvé krájené tuzemské a exotické ovoce 

MOŽNOSTI VLASTNÍHO VÝBĚRU Z NAŠEHO SORTIMENTU

Maximus Resort, a.s. I Hrázní 4a, 635 00 Brno

Obchodní oddělení: Ing. Magda Maruniaková, M: +420 605 237 103, E: sales@maximus-resort.cz I Michaela Barošová, M: +420 605 237 102, E: barosova@maximus-resort.cz.

CUKRÁRNA

Ovocné řezy

Bábovka tvarohová

Kynutý hanácký koláč

Koblížky s nutelou

Hraběnčiny řezy

Mini věnečky s vanilkovým krémem

Ovocný košíček

Kefírová buchta

Ovocná crostata

Mrkvový koláč

Mini máslový croissant

Domácí jablkový závin 

z listového těsta

STUDENÁ KUCHYNĚ

Pšeničná tortilla s cuketou, zeleninovým salpikonem a salsou z avokáda (vegetarián)

Cibulové bastoncino s vepřovou pečínkou, jarní cibulkou a dijonským dipem

Mini ciabatta se šunkou, sýrem, ledovým salátem a olivovou tapenádou

Mini ciabatta s uzeným matjesem, salátem frisée a červenou cibulí

Mini kaiserka s kuřecím salátem s řapíkatým celerem

Mini kaiserka s krémovým sýrem a rajčaty (vegetarián)

Mini kaiserka s paprikovým salámem, vařeným vejcem a tomatovým dipem

Mini rustikal se slaninou, sýrem, zeleninou a francouzským dipem

Panini s mozzarellou, rajčaty a lístky rukoly (vegetarián)

Panini s pečenou slaninou, ledovým salátem, rajčaty a dijonským dipem 



Gold
1 ks káva se smetanou nebo čaj - dle výběru

1 ks rozlévaný nealko nápoj 0,2 l  - dle výběru (džus, sycené nápoje, stolní voda)

1 ks výrobek ze sortimentu cukrárny

1 ks výrobek ze sortimentu studené kuchyně

100 g čerstvé krájené tuzemské a exotické ovoce 

MOŽNOSTI VLASTNÍHO VÝBĚRU Z NAŠEHO SORTIMENTU

Maximus Resort, a.s. I Hrázní 4a, 635 00 Brno

Obchodní oddělení: Ing. Magda Maruniaková, M: +420 605 237 103, E: sales@maximus-resort.cz I Michaela Barošová, M: +420 605 237 102, E: barosova@maximus-resort.cz.

STUDENÁ KUCHYNĚ

Mini kaiserka s plátky anglického roastbeefu s pikantní salsou a zeleninou 

Mini kaiserka s tyrolským špekem, ricottou a sušenými rajčaty 

Mini rustikal s kuřecími prsíčky, anglickou slaninou a hořčičným dresinkem

Mini rustikal s plísňovým sýrem, listy salátů a brusinkami (vegetarián) 

Mini ciabatta s mozzarellou, rajčaty a bazalkou (vegetarián) 

Mini ciabatta s krůtím masem, listy salátů a medovým dresinkem

Mini ciabatta se slaninou, sýrem, zeleninou a francouzským dipem 

Panini s krůtím masem, listy římského salátu a dresinkem z hrubozrnné hořčice 

Panini s parmskou šunkou, sýrem a zeleninou 

CUKRÁRNA

Ovocné řezy

Bábovka tvarohová

Kynutý hanácký koláč

Koblížky s nutelou

Hraběnčiny řezy

Mini věnečky s vanilkovým krémem

Ovocný košíček

Kefírová buchta

Ovocná crostata

Mrkvový koláč

Mini máslový croissant

Domácí jablkový závin 

z listového těsta



DOPLŇTE SI SVŮJ COFFEE BREAK

Maximus Resort, a.s. I Hrázní 4a, 635 00 Brno

Obchodní oddělení: Ing. Magda Maruniaková, M: +420 605 237 103, E: sales@maximus-resort.cz I Michaela Barošová, M: +420 605 237 102, E: barosova@maximus-resort.cz.

NÁPOJE

Káva s mlékem 30 Kč

Čaj s citronem - dle výběru 25 Kč

Karafa s vodou a citronem 1 l 40 Kč

Rozlévaný nealko nápoj 0,2 l  - dle výběru (džus, sycený nápoj) 25 Kč

CURKÁRNA

Domácí mřížkový koláč s tvarohem 30 Kč

Domácí medový řez s karamelovým krémem 35 Kč

Domácí koláček z kynutého těsta s náplní (ořechovou, povidlovou, tvarohovou nebo makovou) 25 Kč

STUDENÁ KUCHYNĚ

Čerstvé krájené tuzemské a exotické ovoce (100 g) 35 Kč

Zeleninové crudité, jogurtový dip (150 g) 65 Kč 

Slovácký bifteček s pikantní salsou na celozrnném pečivu 55 Kč

Šnek z listového těsta se šunkou a rajčaty 30 Kč

Šáteček z listového těsta se špenátem a žampiony 30 Kč

Koktejlové párečky v listovém těstě 30 Kč

Kanapky z listového těsta mix (masová, krůtí s kari, losos, šunkovo-sýrová) 30 Kč

Pšeničná tortilla s kuřecím masem, zeleninou a jogurtovým dresinkem s medem 59 Kč

Mini ciabatta s chorizem, pažitkovým krémem, ředkvičkami a rukolou 59 Kč 

Mini rustikal s grilovaným tofu, zeleninou a chilli dipem (vegetarián) 59 Kč


