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Společnost Miroslava Šimka Maxiservice oslavila
v letošním roce 10 – té výročí svého působení na
gastronomickém trhu. Během této doby zrealizovala více
než 1450 eventových a cateringových akcí nejen v České
republice, ale i ve státech Evropské Unie. Od začátku
svého vzniku zdůrazňujeme komplexnost námi
nabízených služeb, originální pojetí gastronomie
a neobvyklou choreografii eventových akcí. Jelikož se
považujeme za partnery každého našeho klienta, je pro
nás jeho prezentace velmi důležitá. V závislosti na
vybraném prostoru navrhujeme několik variant pojetí celé
akce. Ve spolupráci s našimi partnery z oblasti techniky,
dekorací a zábavy zajistíme pro Vás celou akci na klíč a
pro Vaše zákazníky nezapomenutelný večer.
Disponujeme vlastním inventářem pro 2000 osob a více
jak čtyřiceti druhy barev kompozice celého večera.
Můžeme nabídnout jak naše vlastní prostory, tak i mnoho
míst po celé ČR. Nabízíme Vám i moderní party stany s
kompletním vybavením, včetně klimatizace a topení.
Maxiservice je zárukou špičkové gastronomie s
estetickým a originálním prožitkem pro Vaši společnost.
Těšíme se na Vás i v roce 2012.
www.maxiservice.cz
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TERASY HYBERNIA
Zážitková restaurace
společnosti Maxiservice
již druhým rokem pořádá
moderní gastronomické
večery, jejichž hlavním
programem je snoubení
originálních pokrmů s
kvalitními víny.
Neobyčejná atmosféra
celé restaurace a
profesionální personál
Vám zajistí ten pravý
zážitek.
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MAXISERVICE Vám
nabízí VIP prostor na
Vaší prezentaci.
Pozvěte své známé a
přátele do originálního
restaurantu, který je
určen jen pro Vás.
Na nejkrásnější terase v
Praze si budete moci
vychutnat svůj oblíbený
drink a pořídit
nezapomenutelné foto z
centra Prahy.
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Závodiště Velká Chuchle - Derby Club
Již třetím rokem společnost Maxiservice gastronomicky zajišťuje společenské události na
závodišti Velká Chuchle. Sezónní gastronomií v prostředí VIP Derby Clubu podporujeme
ojedinělost dostihového sportu a významné setkávání manažerů úspěšných firem. Nabízíme
prostor i pro svatby, soukromé oslavy a firemní akce. Na soukromé terase Vám připravíme
venkovní grilování a v moderním party stanu můžete relaxovat na čerstvém vzduchu.
Zažijte jedinečnou dostihovou neděli se vzrušujícími sázkami a příjemnou atmosférou
s přáteli .
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Banketový předkrm

Banketový sýr

Banketový dezert

Mangový salát s vanilkovým
dresinkem, čekankami
a chilli papričkou.

Královské Brie
s marinovaným jeřábem,
v drcených pistáciích
s jedlými květy.

Crème brulée s banánovými
chipsy s medovou omáčkou
z červené řepy.

Banketový předkrm

Hlavní jídlo

Hlavní jídlo

Skládané argentinské hovězí
v tmavém sosu na drcených
semínkách s friseé.

Sépiové domácí těstoviny se
skotským lososem
v parmazánovém košíčku
s kapary.

Italské rizoto s grilovaným
divokým halibutem se
šafránovým beurre blancem.

Banketové hlavní jídlo

Banketové hlavní jídlo

Hlavní jídlo

Telecí karé marinované
v kokosu s patátovým pyré
s limetovou espumou.

Francouzská kachna
s kopřivami na ořechové
kaši s tomatovými chipsy
a lanýži.

Novozélandské jehněčí
kotletky na kouřové soli
s tymiánem a karamelovou
omáčkou z černého rybízu.

Hlavním mottem
společnosti Miroslava
Šimka - Maxiservice je:
„ŠPIČKOVÁ
GASTRONOMIE A
PROFEISONÁLNÍ
SERVIS“
Díky plnému nasazení
po mnoho let
vybudovaného
kompletního týmu bude
Vaše akce pro nás vždy
něčím výjimečná
a v originálním pojetí
našich dekorací také
nezapomenutelná.
Zabýváme se nově i
molekulární gastronomií.
Je nám ctí podílet se na
Vaší image a
společenské prezentaci.
www.maxiservice.cz

www.maxiservice.cz
simek@maxiservice.cz
voldrichova@maxiservice.cz
blazejovska@maxiservice.cz

