
za poslovne priložnosti



Odlična lokacija v gospodarskem 

in političnem epicentru Ljubljane 

in Slovenije

Možnost parkiranja v neposredni bližini 

v parkirni hiši pod Trgom republike

Pestra kulinarična ponudba

Vrhunska storitev

Možnost organizacije raznovrstnih 

dogodkov

Zakup za zaključene družbe

Prilagojen zapiralni čas

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   



Kontakt: T: +386 (0)51 285 335; E: maxim@mercator.si

fine dinning

Zmogljivost: 
do 80 oseb, 
pri stoječih 
pogostitvah 
tudi do 200

 Vrhunska kulinarika

Najboljša restavracija v Ljubljani 

v letu 2017 (portal SIOL.net)

Najboljši vinski izbor (več kot 200 

najprestižnejših vin iz vseh vinskih regij sveta)

Najem prostora za posebne dogodke

Bogata ponudba poslovnih kosil in večerij

Zunanji atrij s fontano

Zagotovljena zasebnost v dveh separejih 

(ločeni prostori s posebnim vhodom 

za 8 in 16 oseb)

•

•

•

•

•

•

•   



Zmogljivost: 
do 60 oseb, 
pri stoječih 
pogostitvah 

do 120

Kontakt: T: +386 (0)51 285 339; E: romansa.maxi@mercator.si

urbani bistro
 Odlična ponudba malic in kosil

Možnost priprave zajtrkov

Bogata ponudba vrhunskih slovenskih vin

Zdrava, sveža in lahka hrana, 

pripravljena pred vašimi očmi

Sproščen ambient, vrtna terasa, 

lounge izkušnja

Zakup prostora za zaprte družbe 

ali posebne dogodke

Idealen prostor za izvajanje 

kuharskih delavnic

Možnost izvedbe 

»after work« druženj

•

•

•

•

•

•

•

•



Zmogljivost: 
do 60 oseb, 
pri stoječih 
pogostitvah 

do 100

klub
Kontakt: T: +386 (0)51 285 139; E: slascicarna.maxi@mercator.si

trendovski lokal
 Trendovski bar, ki nudi zasebnost 

in udobje

Povezuje in združuje ljudi ob 

raznovrstnih dogodkih, prireditvah, 

razpravah, razstavah, konferencah in 

glasbenih nastopih

Zakup prostora za zaključene družbe

Sodobna oprema za predstavitve in 

projekcije (oder, projektor, platno)

Možnost priprave tako stoječe 

pogostitve kot kosila ali večerje 

s hladno-toplim bifejem

•

•

•

•

•



Zmogljivost: 
število gostov 

ni omejeno

vrhunska storitev

Kontakt: T: +386 (0)51 285 336; E: catering.maxi@mercator.si 

 Med vodilnimi v Sloveniji

Več kot 30 let izkušenj

Vrhunska pogostitev in uresničitev tudi 

najbolj zahtevnih pričakovanj

Razkošna ponudba jedi, 

najkakovostnejše sestavine

Priprava zajtrkov za poslovne sestanke, 

okusnih kosil za seminarje in odličnih 

večerij ob svečanih prireditvah

Izberite kraj in čas. Za vse drugo 

poskrbimo mi po načelu: »Pripravimo. 

Pripeljemo. Postrežemo. Pospravimo.«

Catering storitve nudimo 

po vsej Sloveniji

•

•

•

•

•

•

•



kje smo?

Trg republike 1

1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 476 6812

Faks: +386 (0)1 426 20 86

E-pošta: 

info.maxi@mercator.si

 



Dobimo se v maxiju!


