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Kaj se zgodi, ko domišljijo združita dva, 
ki obožujeta kulinariko?
Svobodomiselni chef, ki jo rad ustvarja, 
in oblikovalec, ki te kreacije rad "pospravlja".
Chef Borut Jovan, ki je znanje pridobival v restavracijah z Michelinovimi zvezdicami (Italija, 
Španija, Francija, Danska) in kot vodja a la carte restavracije Prestige (Sava hotels & resorts), ter 
Gašper Puhan, oblikovalec z žilico za marketing, sta združila navidez nezdružljivo. Urbano in divje, 
moderno in tradicionalno, lokalno in globalno. 

Nastala je Galerija okusov - divje sredi mesta, ki z mešanjem narave, kulture in sodobne lokalne 
kulinarike ustvarja celovito doživetje kulinaričnega turizma. Ujeta v zgodovino parka in dvorca 
Novo Celje moderno interpretacijo tradicionalnega dosega z lokalnimi dobrotami, zelišči in 
vrtninami iz lastnega vrta ter z globalnim kuharskim znanjem. V restavraciji se v pravo kulinarično 
doživetje združujeta mladost in drugačnost, v njeni kuhinji pa nastajajo tudi posebni domači 
izdelki in se izvaja kongresni turizem z možnostjo najema prostorov poslovno-izobraževalnega 
središča Mega ter s prilagajanjem programa podjetjem. Idilična okolica, obdana z naravo in 
baročnim dvorcem pa bo vaše poslovno ali zasebno druženje spremenila v nepozabno. 

Najbolj drzne zaključene družbe si lahko dogodek popestrite z našim ustvarjanjem na domu, ali 
na izbrani lokaciji, naše izkušnje in kuharska znanja pa pridobite tudi na kuharskih treningih, ali 
na posebnih izobraževanjih za profesionalne kuharje.

Ustvarjanje "divjega" je Borutov in Gašperjev način življenja, zato sta potegnila črto od "vile do 
vilice". Danes svojo bogato domišljijo izražata v njuni galeriji, Galeriji okusov. Ker je ta center 
drugačnega kulinaričnega doživetja s pozornostjo na posameznika in kreacijo chefa, rezervirajte 
svoj termin in doživite divje.

Galerja okusov, Novo Celje 9 (poslovni center Mega), 3301 Petrovče
T: 031 326 056, E: info@galerijaokusov.si, www.galerijaokusov.si

Le 3 min od izvoza avtoceste A1 (Trst - Ljubljana - Dunaj)
Ljubljana - 50 min, Celje - 10 min, Žalec - 2 min


