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Ker so nam drugačne zgodbe všeč, smo se povezali z Galerijo okusov in nismo 
bili razočarani. Všeč nam je lokalni pridih z EMO lončki, naravni materiali, 
hrana postrežena na drugačen način, okus … Kot organizatorju nam je bila všeč 
kreativnost, saj so na podlagi naših želja pripravili nadgrajeno ponudbo, tako da smo 
lahko celotno organizacijo prepustili njim. 

The Slovenia Times

»Ko človek pomisli na vrhunsko kuhinjo, razvajanje brbončic, kakovostno ponudbo 
vin in prijeten ambient najbrž ne pomisli na Novo Celje v Petrovčah. Velikokrat 
imamo poslovne goste, ki smo jih do pred dveh let bili primorani voziti na poslovna 
kosila v Ljubljano ali Maribor. Zelo smo ponosni, da lahko sedaj samo 3 minute 
stran ponudimo svojim gostom resnično vrhunsko kulinariko. Ker sami zastopamo 
podjetje Hörmann, ki v svojem sloganu poudarja »Kakovost brez kompromisov!« 
temu sledimo tudi sami. Zadovoljni smo, da tudi pri Galeriji ni kompromisov, ko 

pride do kakovosti. Ta je res prvovrstna!

Matjaž, d. o. o., 

Čudovito je, ko kot naročnik samo delno začneš pripovedovati svojo vizijo 
dogodka oz. začetno misel, in te na drugi strani popolnoma razumejo ter 
tvojo zgodbo nadgradijo in popeljejo do perfekcije. Na dan dogodka se je 
navdušenje začelo že s samo postavitvijo ambienta, ki je bilo naravnost 
čudovito. Resnično smo dobili občutek, da se sprehajamo skozi prefinjeno 
galerijo – galerijo okusov.  Bili so profesionalni, hitro odzivni in fleksibilni. 

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

»Pri vsem skuPaj gre Poudariti 
igrivost, sProščenost in zdrav 
odmerek zajebantske distance 
do visoke gastronomije. v 
galerijo se gre konkretno 
omastit sodobne kuharije, 
Polnih okusov in sProščenega 
vzdušja željan brk.« 
Boštjan Napotnik, Mladina, 13. 3. 2015.

»galerija okusov je najlePše, 
kar se nam je na slovenskem 
zgodilo v letu 2014! Pa čePrav 
smo šele aPrila.« 
Uroš Mencinger, Nedelo, 13. april 2014



Galerija okusov – divje sredi mesta, ki z mešanjem narave, 
kulture in sodobne lokalne kulinarike ustvarja celovito doživetje 
kulinaričnega turizma. Ujeta v zgodovino parka in pristave 
dvorca Novo Celje moderno interpretacijo tradicionalnega 
dosega z lokalnimi dobrotami, zelišči in vrtninami z lastnega vrta 
ter z globalnim kuharskim znanjem. Na krožnikih so izključno 
slovenske sestavine, večina je lokalnih (odvisno od sezone), veliko 
pa jih pripravimo tudi sam – zeliščne soli, zeliščna olja, zeliščne 

sokove, testenine, marmelade, zeliščna pesta, kruh … Lastni 
izdelki so združeni pod blagovno znamko Lojz Lojz. Umeščeni 
smo v osrčje enega redkih še ohranjenih baročnih parkov pri 
nas – ob dvorcu Novo Celje., ki ga je v 18. stoletju postavil grof 
Anton Gaisruck po vzoru dunajskega Schönbrunna in v Spodnjo 
Savinjsko dolino, ter s tem v Slovenijo, pripeljal hmelj, katerega 
nasadi se razprostirajo tudi za današnjim poslopjem 
Galerije okusov.
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Poslovno kosilo. Pogostitev 
Poslovnih Partnerjev v 
zasebnosti.

•	 a la carte ponudba
•	 degustacijski meniji

Poslovno srečanje. sestanek 
ali Predavanje Preselite v 
nevtralno in mirno okolje.

•	 show cooking, ko jedi pripravljamo v živo pred gosti
•	 self serving, ko si gostje sami pripravijo jedi
•	 poslovni piknik, ko jedi pripravimo pred gosti in strežemo v parku
•	 organizacija srečanja, ko razbremenimo vas in vaše zaposlene s 

pripravo srečanja

kulinarični teambuilding. 
za nePozabno Povezovalno 
druženje zaPoslenih. 

•	 kulinarični tečaj

kulinarični turizem. sPoznajte 
savinjsko z vsemi čuti.

•	 Hmeljarska pot – zeleno zlato Savinjske je hmelj, zato bomo 
obiskali muzej hmeljarstva in pripravili prigrizke na temo hmelja

•	 Savinjske dobrote – ob obisku doline ne moremo mimo kmetov, ki 
pridelujejo ali predelujejo vrtnine, sadje, mesnine, mlečne izdelke; 
obiskali bomo eno turističnih kmetij in pripravili pogostitev s 
savinjskimi dobrotami

catering. 
imate Premalo časa? Pridemo k vam.

•	 show cooking, ko jedi pripravljamo v živo pred gosti
•	 finger food prigrizki
•	 Lojz Lojz narezki domačih dobrot

VRHUNSKA KULINARIKA

Naši krožniki so lokalni, sezonski, pripravljeni z izjemnim spoštovanjem do narave, obdelani s poznavanjem najsodobnejših tehnik pri-
prave, a hkrati so okusi preprosti in domači, inspirirani s spominom na babičino kuhinjo. Z vami bomo uskladili želje in vam pripravili:



Za izvedbo poslovnega srečanja s predavanjem ali sestankom so 
na voljo trije notranji prostori in osrednji del parka za druženje na 
prostem. 

Od povezave s štajersko AC Ljubljana-Maribor smo oddaljeni le 
3 minute.

Za izvedbo dogodkov je razpoložljiva oprema, kot na primer 
projektor, projekcijsko platno, magnetna tabla, LCD televizor, 
zvočniki.

Znotraj prostorov in parka so možne različne postavitve omizij in 
sedišč (U, L, I, otoki). 

Zavetje parka nudi zasebnost in mirno okolje; na voljo so trije notranji 
prostori in park:
•	 A s kapaciteto do 60 sedišč (ob pogostitvi do 40 sedišč), 
•	 B s kapaciteto do 60 sedišč (ob pogostitvi do 50 sedišč),
•	 C s kapaciteto do 100 sedišč (ob pogostitvi do 80 sedišč)
•	 D zunanji prostor v parku s kapaciteto do 200 sedišč (ob 

pogostitvi do 100 sedišč)

PRIVLAcNI PROSTORI

60 sedišč 
(ob pogostitvi 
do 40 sedišč)

60 sedišč 
(ob pogostitvi 
do 50 sedišč)

200 sedišč 
(ob pogostitvi 
do 100 sedišč)

100 sedišč 
(ob pogostitvi 
do 80 sedišč)

a
b

d

c

»baročna mističnost, 
urban dizajn, vaški mir.«



S svojimi sodelavci in poslovnimi partnerji lahko v prijetnem domačem ambientu Galerije okusov sklenete nov posel, poglobite vezi in 
se družite izza službenih zidov. Mi pa bomo poskrbeli za kulinarično doživetje.

Fingerji

ocvrta telečja rižota

ocvrtek svinjskih ličnic, pire zelene ter hruška

domača tlačenka z bučno majonezo ter LL čebulno marmelado

piščančja pašteta, figova marmelada ter lešniki

zavitek gambera s papriko in feta sirom

domača pogača (z različnimi nadevi: tlačenka-jabolko ali ocvirki 
ali esihflajš ali domači siri)

Lojzova klobasa v testu

Podpečanova skuta z zelišči na ajdovem kruhu 

ocvrt kroket lokalnih sirov z marelično marmelado

tatar rdeče pese s peno kozjega sira 

Meni

tatar postrvi, pire topinamburja , jagode in brioš

cvetačna juha z vaniljo 

čemažev  pire, jajce, šparglji v tempuri in pena sezama

svinjska ribica v zeliščnem muslinu, telečja ličnica z žajbljevo 
omako, sezonska zelenjava, pire pečenega krompirja ter polenta 
s sušenimi paradižniki

limonin biskvit, jagodni sorbet, vložena rabarbara, čokolada

Glavno jed zamenja interaktivni bife:

telečja krača izpod peke

rahlo pekoča piščančja stegna

svinjska ribica na žaru, bbq omaka (rezano pred gosti)

kifeljčar izpod peke

zelenjava z žara

ješprenova kaša s pečeno postrvjo

sveže sezonske solate 

Food sample



»Lojza« sobivata z naravo in si z njo delita vse užitke okusov, barv, 
vonjav. Vanjo vlagata svoje znanje, pri tem jima delo z motiko, 
grabljicami ali s škarjami ni tuje, čeprav najpogosteje uporabljata 
gole roke. Pristen dotik ju navdihuje, da vedno znova poiščeta 
nove izzive.

Pa sta zagrabila, ne samo idejo, pač pa tudi vrtno orodje, se 
podala v bližnjo okolico in začela odkrivati čudesa narave. 

Če združiš zelišče in sol, dobiš zeliščno sol. Preprosta formula, 
ki je začela delovati.

In nastali so izdelki, ki prijetno dražijo brbončice, nežno božajo 
nosnice, pisano obarvajo očesa, bogato razvajajo želodčke. 
Produkte uspešno vključujemo v jedi visoke kulinarike v našo 
restavracijo Galerija okusov.

Lojz Lojz

ZELišČNE sOLi

ČiLi PEKOČa OMaKa
iN PEsTO

MaRMELadE 
dRZNiH OKusOV

dOMaČE TEsTENiNE

PišKOTi NašiH MaM

daRiLNi PaKETi

šTudENTsKa MaLiCa

LOjZOVE KaPLjiCE



Do Galerije Okusov, pristave Dvorca Novo Celje, je najlažje priti 
preko Žalca. V Žalcu peljete na nadvoz pri Intersparu
(bivša Coca-Cola), ko se z njega spustite, pa zavijete desno pod 
nadvoz v smeri proti Celju.
Po ravnini se peljete 500 metrov mimo skladišča Mercator. Ko 
prispete do parka in dvorca Novo Celje,
zavijete desno v drevored. Pred graščino zavijete levo. Galerija 
okusov leži na levi strani za dvorcem, za bivšo stavbo
Kapis in je rumene barve.

Kje se Lojzi skrivajo?

Velenje

LJ
Izvoz Žalec

Izvoz Celje Zahod

MB

Petrovče
Dvorec Novo Celje

Galerija okusov

Žalec

Levec

Celje

                  Avtocesta A1

GPS:
Zemljepisna širina/Latitude: 46° 14’ 46.135’’
Zemljepisna dolžina/Longitude: 15° 10’ 42.185’’



V našo družino zaupanja vrednih partnerjev se je uvrstilo že 
veliko podjetij, med njimi so tudi:

Abbvie
Arcadia Svetila
Bisol
Celjske lekarne
Cetis
Chiesi
Dessa – arhitekturna galerija
Domus – Slovenia Times
DveriPax
Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
Entrapharm
Ferdent
Gedeon Richter
GeoEnergetika
Gorenje
Interdent
Johnson&Johnson
Lekarna Mozirje
Matjaž

Mercator
Mlekarna Celeia
Narodna galerija Slovenije
Nestle
Neuroth
Nogometna zveza Slovenije
Novartis Pharma Services
Novo nordisk
Onkološki inštitut Ljubljana
Optika Irman
Parnad
Plastika Skaza
Sensilab
Siemens Healthcare
Skupina Era
Skupina vrtovi panonski
Trenkwalder
Tuš
Unicredit banka
Vlamat
Volmary
Vrtnarija Valner
Žalske lekarne
Weishaupt 

Prijatelji


