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To je Galerija okusov. Morate nas spoznati, da bi začutili 
našo zgodbo, ki se piše sama. Razvili smo se v restavracijo 
do katere imate visoka pričakovanja, kar nas žene v vedno 
novo ustvarjanje – na tem mestu hvala, ker nam ne dovolite 
zaspati.

Pri kreacijah jedi se osredotočamo na pristen okus lokalnih in 
svežih sestavin, seveda le sezonsko dobavljivih. In ja, če so 
paški lignji boljši, se raje dogovorimo z ribičem iz naše bivše 
skupne države, da vam lahko postrežemo najboljše. Zamrzn-
jen je pri nas samo sladoled, pa še ta je domač. 

FAJN  ZAKLJUČEK 2017
ZA DOBER IZKUPIČEK 2018

Vse leto se ženemo za uspešen posel, se borimo z razmera-
mi na trgu in vlagamo v znanje, ki nas izpopolnjuje. Velikokrat 
pri tem pozabimo na sproščeno druženje in zahvalo ekipi, ki 
sestavlja skupno zgodbo.

Zaključek leta je primerna priložnost, da sežemo v roke 
svojim sodelavcem, se z njimi za kratek čas ustavimo, se jim 
zahvalimo za pisanje skupne zgodbe in nazdravimo novim 
uspehom, ki jih načrtujemo skupaj z njimi.

V Galeriji okusov zato za vas pripravljamo fajn zaključek leta 
2017 za dober izkupiček 2018, saj tudi sami verjamemo, 
da zadovoljen sodelavec doprinese veliko večji delež k 
skupnemu uspehu podjetja.

Filozofija Galerije okusov strmi k uporabi sezonsko aktualnih 
sestavin, ki jih ponuja narava. Kreacijam se posvečamo z 
vsem znanjem in umetniško žilico, zato smo prepričani, da 
vas bomo z razvajanjem popeljali v svet novih doživetij in 
odkrivanja pomena fuzije okusov. 



Restavracija ponuja tri med seboj ločene dvorane. Soba A 
ima kapaciteto do 40 sedišč, soba B do 60 sedišč, soba 
C do 90 oz. v povezavi s sobo D postane dvorana za 120 
sedišč. Ko pripravljamo pogostitev v parku, smo s prostorom 
tako rekoč neomejeni, rešitev za večje družbe ponuja tudi 
možnost najema šotora ali kombinacija več prostorov.

KAPACITETA

 DOVOLJ VELIKI, A HKRATI 
 INTIMNO MAJHNI

AB

CD



PONUDBA

Pripravili smo ponudbi, za kateri verjamemo, da bosta 
ustrezali tudi vam in vašemu podjetju – prva je namenjena 
večjim skupinam, druga pa nekoliko večjemu kulinaričnemu 
razvajanju.

 

ZAHVALA ZA SODELOVANJE

Sprejem zaposlenih ob finger prigrizku in zdravici. Lahko iz-
berete vse štiri predlagane finger prigrizke ali le posamezne.

LOJZOV ZAKLJUČEK

domača pogača s sezonskim nadevom
Lojzova klobasa v testu
zavitek gambera s papriko in feta sirom
domača tlačenka z bučno majonezo ter LL čebulno 
marmelado

3,00 eur/kos

PREMIUM ZAKLJUČEK

pršut, rezan na restavrirani berkelci
siri okoliških kmetij z domačimi vložninami

5,00 eur/100 g pršuta
in 6,00 eur/sirno ploščo



FAJN ZAKLJUČEK
LOJZOV ZAKLJUČEK*

Pogostitev ob zabavi.

LOJZOV ZAKLJUČEK*
strežna hladna predjed

domača pašteta z rdečo čebulo, kuhano v soku 
rdeče pese, suhe slive, ocvrta čebula

ali

losos, mariniran v pivu, pivska redkev, ocvrtek ajdove 
kaše, ajdova pokovka, divje kapre, zeliščna majoneza

juha, točena pred gosti

krompirjeva ali bučna juha z raviolom

bife meni glavnih jedi

svinjsko pleče, pečeno na 72 °C 48 ur, s sojino omako 
in cvetličnim medom, rezano pred gosti

v tempuri ocvrta in na žaru pečena piščančja bedra 
brez kosti in kože, marinirana z dimljeno papriko in 
dijonsko gorčico,

hrustljav file braslovške postrvi na julien gomoljni 
zelenjavi s sezamom

Lojzov restanc (pražen krompir s čebulo in slanino)

bife treh solat

ješprenova solata s sotirano zelenjavo
radičeva solata s krompirjem in z jajcem
zeljna solata s fižolom

bife sladic

Lojzov štrudl v kozarčku
limonova pita
mus temne čokolade, hruška, kisla smetana

32,00 eur

*Pogoj za izvedbo bife menija je minimalno število oseb 20.



FAJN ZAKLJUČEK
PREMIUM ZAKLJUČEK

Pogostitev ob zabavi.

karpačo postrvi, pire topinamburja, majoneza 
sončničnega olja kmetije Zupanc, prah žganega 
topinamburja in čips topinamburja, drobljenec 
sončničnih semen
***
kremna krompirjeva juha s kislim zeljem in z raviolom 
krvavice
***
losos s črnim sezamom in porom
***
uležan hrbet pašnega goveda, pire pečenega koren-
ja, kimči, maslena pena, mini ješprenj
***
čokoladni fondant, sladoled tartufa,
drobljenec lešnika, gel rdeče pese

44,00 eur



ZA PIKNIT

Ob daljši zabavi predlagamo tudi kasnejše prigizke.

LOJZOV ZAKLJUČEK
obara

5,00 eur/osebo

PREMIUM ZAKLJUČEK
mesno-sirni prigrizek

narezek domačih dobrot (goveji roastbeef, lokalni 
suhomesnati izdelki, siri okoliških kmetij, zeliščna ma-
joneza, domače marmelade Lojz Lojz, sadje, domač 
kruh)

15,00 eur/osebo



KREATIVNO DRUŽENJE

Privoščite svojim sodelavcem več časa in ga preživite aktivno 
v družbi profesionalnih kuharjev Galerije okusov. Za vas smo 
pripravili tri kuharske tečaje z različno praznično tematiko, vsi pa 
so primerni za vse, ne glede na predznanje. Tečaj bomo začinili 
s tekmovanjem med ekipami, ki jih bomo oblikovali glede na 
prijavljeno število oseb. V ospredju je kulinarika, zato udeleženci 
pozabijo na skrbi in naučene kretnje, odnos med sodelujočimi 
se sprosti, kar je primerno za opazovanje naravnega vedenja 
posameznika znotraj skupine.

KULINARIČNI TEČAJ
(za do 40 oseb)
Lojzove popečenke
Chef predstavi Lojzovo popečenko. Tekmovalci imajo 
na razpolago vse potrebne sestavine, le recept morajo 
ugotoviti. Hkrati so jim na voljo tudi sestavine za kreativne 
nadeve.
30 minut
Kdo bo hitrejši? Kdo izvirnejši? Kako se bo posameznik 
obnesel v ekipi?
15,00 eur/osebo

LOJZOV TEČAJ
(za do 40 oseb)
Peka kruha in piškotov
Chef predstavi peko kruha in peciva. Pri tem se bomo 
lotili priprave kruha iz kislega testa in peke brezgluten-
skih piškotov. Ne ustrašite se, dišalo bo po praznikih. 
Tekmovalci bodo imeli na na razpolago vse potrebne 
sestavine, recept in seveda pomoč našega osebja. 
60 minut
Kdo bo boljši? Čigav kruh bo bolj hrustljav? Kako se bo 
posameznik obnesel v ekipi?
24,00 eur/osebo

PREMIUM TEČAJ
(za do 12 oseb)
Božična 4-hodna večerja
Chef predstavi 4-hodni meni in ga tudi pripravi. Nato 
tečajnikom razloži postopke priprave jedi in jih razdeli 
v skupine. Vsaka skupina pripravi svoj 4-hodni meni za 
toliko oseb, kot jih šteje skupina, saj ga na koncu tudi 
zaužijejo Tekmovalci bodo imeli na na razpolago vse 
potrebne sestavine, recepte in seveda pomoč našega 
osebja. 
240-300 minut
Čigava večerja bo bolj dišala po praznikih? Kdo bo boljši 
timski igralec?
89,00 eur



DARILO Z OKUSOM

Vsi smo v zahvalo za svoje delo veseli pohvale in drobne pozor-
nosti, zato smo za vas pripravili izbor daril z okusom – to so naši 
lastni izdelki Lojz Lojz, ki ponosno predstavljajo tradicionalne 
okuse Slovenije in jih predstavljajo v svetu.

DARILO
marmelada Lojz Lojz
ali
študentska malica Lojz Lojz
ali
jabolčni čips Lojz Lojz
ali
čili omaka Lojz Lojz

3,00-4,20 eur

LOJZOVO DARILO
božični kruh 
(v papirnati vrečki suhe setavine za božični kruh z Lo-
jzovim receptom za pripravo)

9,00 eur

PREMIUM DARILO
1. suha salama, Podpečanov sir, Lojz Lojz čili omaka v 
mali leseni gajbici
2. -//- penina Lojz Lojz Rose, Dveri-Pax
3. -//- in domača žganica Lojz Lojz (viljamovka, bor-
vničev ali jagodni liker)

1. 21,00 eur
2. 36,00 eur
3. 41,00 eur

*naročilo daril je potrebno do 15. 11. 2017. Po tem datumu vam ne moremo zagotoviti izbranega 

darila, pač pa je naročilo možno le po zalogi.



ZA ZABAVO

Za najboljšo zabavo v družbi vaših sodelavcev lahko pripravi-
mo tudi glasbeno kuliso z bandom ali DJ-jem, ki bo zavrtel 
vse decembrske hite z domače in tuje glasbene scene; 
možen je dogovor za glasbeno zvrst, prav tako je s tem ure-
jeno ozvočenje, primerno za nagovore vodilnih.


