Olijf @ home
De naam Olijf slaat op de Mediterrane keuken en levensstijl, waarin het eten, de wijn en het
genieten innig zijn verbonden. Met deze lijfspreuk in gedachten, treden wij naar buiten en
verwennen wij onze gasten in hun eigen leefomgeving. Graag maken wij gebruik van uw
kookdomein, het overige wordt door Olijf verzorgd.
Olijf at home biedt u het comfort en luxe zoals u dat van ons gewend bent.
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MENU
Zoals u van ons weet, schikken wij ons ten aller tijden naar uw wensen.
Graag willen wij met u in gesprek over specifieke gerechten, uw favoriete smaken en/of
producten.
Een dergelijke avond moet voelen als een maatpak.
WIJN
Zoals ons motto al aangeeft is wijn een onmisbare factor binnen het ‘genieten’.
Wij stuiten steeds meer op fanatieke wijnliefhebbers, dit juichen wij uiteraard heel erg toe.
U heeft de volgende keuze:
1) OLIJF
Wijnarrangement zilver €35 per fles
Wijnarrangement goud €45 per fles
Keuze uit de wijnkaart, vanaf €38 per fles
Omdat het restaurant gesloten is, kunnen wij alleen begeleidende wijnen per fles aanbieden.
Geopende flessen wijn kunnen wij niet retour nemen.
2) UZELF
U wilt graag u eigen wijnen serveren bij het diner.
Hiervoor factureren wij een uurtarief voor de bedieningsmedewerker(s) á €50 p/u excl. BTW
SITUATIESCHETS
Uit professioneel oogpunt zouden wij graag vooraf uw keuken komen bezichtigen.
Met de betreffende collega’s wordt er dan besproken hoe de situatie is.
Tevens afspraken die wij met u maken worden geventileerd met onze collega’s.
Wij zijn bij u te gast, wij passen ons graag aan naar uw regels.
Op deze manier ontstaat er een situatie waar u zich prettig voelt en wij weten wat ons kader is om
in te bewegen.

BLAD 2 (vervolg)
OLIJF SERVICE
- Kok en/of bediening Olijf
- Bestek en borden
- Wijnglazen, waterglazen en waterkaraffen
- Brood en boter
- Menage; grof zeezout en olijfolie
- Schoon maken van de keuken en keukenvloer
- Afvoer van afval en lege flessen
OVERIGE
Optioneel kunnen wij onderstaande voor u regelen:
Wij werken samen met een verhuur specialist, al het aangeboden is inclusief
brengen en ophalen. Genoemde prijzen worden overgenomen vanuit onze partner,
zonder vermeerdering van opslag en als aparte post vernoemd op de factuur.
- Verschillende buffet / eettafels vanaf €7,50 per stuk
Verschillende maten in zowel rechthoekig en rond is mogelijk.
- Verschillende stoelen vanaf €2,50 per stuk
Zwart gestoffeerd, eventueel met of zonder hoes.
- Linnen wit in verschillende maten vanaf €2,50 per stuk
Aankleding van de tafel willen wij ook graag voor u regelen.
Wij hebben goede contacten met een lokale bloemist.
Deze post wordt eveneens apart vernoemd op de factuur.

BLAD 3 (vervolg)
PRIJSAFSPRAAK
Hopelijk begrijpt u, door de vele opties, dat het voor ons moeilijk is om een concrete prijs per
persoon te vermelden. Onderstaande prijzen geldt vanaf 6 personen, voor minder personen
rekenen wij een starttarief van 500euro.
-

Aperitief mousserend vanaf €8 per glas
Verschillende bites om vooraf te delen
4 gangen at home menu €55
5 gangen at home menu €65
Huisgemaakte friandises €5 p.p.

Graag horen wij van uwerzijde,
wat u vindt van onze opties.
Heeft u vragen en/of opmerkingen?
Wij lichten dit graag toe in een persoonlijk gesprek.

Met culinaire groet,
Danny Tielemans
Team Olijf

