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Nieuw e kaar t
Vanaf donderdag 7 maart is er een nieuwe menukaart bij Olijf. Frisse smaken die de lente eer aan
doen. De klassieke gerechten zullen niet ontbreken,
zoals carpaccio, risotto…

Het keukenteam heeft ook nieuwe moderne gerechten bedacht. Laat die zonnestralen maar
komen! ›

R es t a ura nt Olijf staat vo or he t i n n i g g en i et en van et en , wi j n en van elk aa r !

Terras

Ons terras gaat op de schop. Na jarenlange trouwe dienst is het tijd voor een frisse wind.
De knusse en intieme setting van ons nieuwe
interieur willen wij graag buiten voort zetten.

Terraskaar t

Ons splinternieuwe terras is een ideale setting om
elk moment van de dag neer te strijken.
Lekkere broodjes, salades of soepen. Of juist een
uitgebreide lunch. Gerechten van de avondkaart zijn
al vanaf 12.00 uur te bestellen.
Geniet jij liever van een lekker glas wijn met een

Onder het nieuwe schaduwdoek zal men heerlijk
kunnen lunchen, dineren en borrelen. ›

klein hapje, dan biedt de terraskaart uitkomst.
Zowel heerlijke bubbels per glas als verfrissende
cocktails en mocktails.
Houd onze pagina’s op social media in de gaten
voor de nieuwe ontwikkelingen. ›

Lentek riebels

Kan jij ook niet wachten totdat de lente
begint. Woensdag 20 maart is het al zover.
Wat kan jij van Olijf verwachten?
- Asperges van de Brandevoortse Hoeve
- Hollands zuiglam van Schapenhouderij
Adriaans
- Nieuwe gerechten met deze heerlijke
streekproducten
- Wijn & Spijs thema: Lentekriebels
28 maart t/m 16 april
Reserveren is al mogelijk. ›

Restaurant Olijf
Berg 18-20
5671 CC Nuenen
T 040 - 291 34 76
info@restaurantolijf.nl
www.restaurantolijf.nl
Open maandag en dinsdag
vanaf 17.00 uur, donderdag
t/m zondag vanaf 12.00 uur,
woensdag gesloten.

Res t a ura nt Olijf staat voo r het i n n i g g en i et en van et en , w i j n en van elk aa r !

