
MAĎARSKÉ SPECIALITY 5. - 31 . 3. 2018
Temperamentní maďarskou kuchyni má v oblibě téměř každý milovník pálivých pokrmů. Ať už
jste jejich příznivcem, nebo byste jen rádi ochutnali některou z oblíbených maďarských
specialit, srdečně vás zveme na MAĎARSKÉ MENU, které budeme podávat od 5. do 31 .
března (vždy mezi 17.00 a 22 .30 h) v naší restauraci. Těšit se můžete například na pravou
maďarskou polévku GULYÁS, hovězí roštěnou ESTERHÁZY nebo balatonského candáta
FOGAS. Pro rezervaci stolu nás kontaktujte na M: +420 603 459 172 nebo
E:  restaurace@maximus-resort.cz.

6. NAROZENINY TENNIS CLUBU MAXIMUS
Dne 29. března tomu bude přesně 6 let, co jsme otevřeli tenisový areál. Jsme velmi rádi, že
se za tuto dobu stal oblíbeným místem sportovních nadšenců a firemních skupin, které
využívají zázemí areálu pro svá školení a eventy. Jako poděkování za vaši přízeň jsme pro
vás připravil i víkendovou akci 30 MINUT TENISU ZDARMA k hodinovému pronájmu kurtu.
Akci lze uplatnit každou březnovou sobotu a neděli mezi 12 . - 16. hodinou. Rezervace
kurtů na M: +420 603 707 127 nebo on-l ine na webu
www.maximus-resort.cz/sport-aktivity-brno/tenis-brno.

ČAKROVÉ OŠETŘENÍ NOHOU
Přinášíme příjemnou novinku z našeho Boutique salonu Maximus. Přidali jsme do nabídky
čakrové ošetření nohou, což je velmi jemná a relaxační technika, díky které se harmonizuje
energetický systém těla. Cílem ošetření je hluboká relaxace, zkl idnění a nastartování
regeneračních procesů. Někteří kl ienti během ošetření prožívají dokonce vědomé snění,
které je považováno za velmi intenzivní druh odpočinku. Jsme potěšeni, že můžeme jako
první v České republice představit tuto terapii. Objednání termínu na  +420  702   830  774.
Více informací na www.boutique-salon-maximus.cz.

SLAVNOSTI MORAVSKÉHO UZENÉHO 2018
Přijďte o víkendu 3. a 4. března rozhodnout, kdo bude letošním králem moravských uzenářů.
Na hradě Veveří se bude konat již šestý ročník největší uzenářsko-vinařské slavnosti. Kromě
ochutnávky toho nejvoňavějšího uzeného, pikantních klobás, paštik a dalších dobrot se
můžete těšit také na degustaci desítek moravských vín. A pomyslnou třešničkou bude
nedělní kuchařská show našeho šéfkuchaře Richarda Hartingera, který předvede něco ze
svého gastronomického umění. Vstupenky a program na www.moravskeuzene.cz.
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