


Če se ne bi poročila v Galeriji okusov, se najbrž sploh ne bi. Želela sva sanjski dan, ki bi bil za naju sproščen, 
brezskrben in radosten, takšnega pa sva si lahko zamislila le v GO. Vso organizacijo lahko prepustite Galeriji 
okusov popolnoma brez skrbi (praktično edina skrb para je, da prideta lepa, spočita in dobre volje).

mladoporočenca Mladenović

Galerija okusov naju je na Tednu restavracij tako očarala, da sva se na licu mesto dogovorila skorajda vse. Od 
prvih pogovorov do najinega večnega DA je minilo zgolj 2 meseca – sploh ni težko načrtovati poroke, če je 
vse v rokah profesionalcev. Najin najmanj stresen, srečen in do potankosti popoln dan je minil natanko tako, 
kot sva si želela. Ekipa Galerije Okusov je poskrbela za neponovljiv meni, ki naju je skozi hrano in postrežbo 
opisoval. Prostor je bil prav to, kar sva iskala, pika na i pa je bila pomoč Gorana (načrtovalca porok), ki je 
razbremenil oba.

mladoporočenca Kogal 

Najina poroka v Galeriji okusov je bila natanko to, kar sva si zamislila in tudi pričakovala. Hvala celotni ekipi 
za ves trud, pripravljenost in dobro voljo. S hrano, postrežbo in ambientom sva bila več kot zadovoljna, prav 
tako pa tudi najini povabljeni. 

mladoporočenca Jereb

Še enkrat se celotni ekipi Galerije okusov zahvaljujeva za celotno doživetje - organizacija, hrana, ambient, 
postrežba, vzdušje - vse je bilo vrhunsko.

mladoporočenca Feketija



POROČNO DOŽIVETJE

Vajine želje + naše ideje = popolno doživetje

Priskočimo vama lahko v pomoč pri celotni organizaciji, pozabili pa nismo niti na aranžiranje. Vajino poroko 
bodo krasila mogočna baročna drevesa, tisoče cvetočih tulipanov, zeliščne in zelenjavne gredice. Sami 
strmimo k minimalizmu in uporabi naravnih materialov. Pri tem nam pomaga ekipa vrtnarije Valner, ki bo z 
veseljem svetovala tudi vama.

aranžma, da
dol padeš

Katera rož'ca pa 
vama najbolj diši?





KULINARIKA

Drzno drugačna vrhunska kulinarika
Domači okusi za vsakogar

Poročni dan bo zaznamovalo kulinarično doživetje. Filozofija Galerije okusov strmi k uporabi sezonsko 
aktualnih sestavin, ki jih ponuja narava. Kreacijam se chef Borut posveti z vsem znanjem in s svojo umetniško 
žilico. Nudimo pa vama tudi možnost pogostitve svatov – finger prigrizki ob sprejemu svatov in zdravica po 
obredu, ali pa celotna pogostitev s kreacijami chefa Boruta Jovana.

Ob lepem vremenu bomo jedi pripravili v letni kuhinji pred restavracijo in torej pred gosti.

mmm,
kako je dobro!

za prste
polizat





LOKACIJA

Park Novo Celje, že od 1752
Civilni obred in poročna pogostitev

V senci mogočnih baročnih dreves, ki v začetku maja bujno ozelenijo, v družbi več tisoč tulipanov, ki krasijo 
park od marca, in ob omamnih vonjavah zeliščnih nasadov bosta s svati vstopila v raj. V lepem vremenu 
je na zelenici možna izvedba civilne poroke. Ob hladnejših dnevih in dežju, ki vama pregovorno v zakonski 
zvezi prinaša denar, je obred v notranjih prostorih Galerije okusov ali v dvorcu Novo Celje. 

Po sončnem zahodu bodo svate v soju romantike osvetlile vrtne luči z dreves, ki nas nostalgično popeljejo 
v filmsko sceno, dodatno pa bomo park osvetlili še z baklami in s svečkami. Da se bodo gostje lahko vmes 
sprostili ob klepetu, bomo v parku pripravili tudi kotičke za manjšo družbo – ob piknik mizicah, ob katerih se 
sedi na odeji, barske mizice, ob katerih se stoji in ležalnike, na katerih si odpočije še tako utrujen svat. 

Rajski
   park

poroka v družbi ptic in cvetlic




