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Her f stprikkels

V ive La France

Het keukenteam heeft een verrassingsmenu gemaakt
met de typische smaken van het herfstseizoen.
3, 4 of 5 gangen met de warme en kleurrijke smaken
die de herfst met zich meedraagt.

Olijf gaat op z’n frans.
Een wijn & spijs diner met als thema Frankrijk.
Heerlijke klassiekers gemixt met de eigen kookstijl
van Olijf, gecombineerd met de lekkerste wijnen.

Geen liefhebber van wild? U kunt, zoals gewoonlijk,
van onze à la carte kaart kiezen. ›

U kunt, zoals gewoonlijk, van onze à la carte kaart
kiezen. ›

24 oktober t/m 12 november

5 t/m 17 december

Team Olijf w enst u een zonnige maar vooral culinaire nazomer!

Blauw e zone

Vanaf 1 september is de blauwe zone van kracht in het centrum van Nuenen.
Tot en met 19.00 uur bent u verplicht de parkeerkaart te gebruiken, met een maximale parkeerduur van 2 uur.
Bent u deze vergeten of heeft u er geen? Gasten van Olijf kunnen deze gratis bij ons krijgen. ›

Kerst 2019
Het lijkt wat voorbarig om u nu al te informeren over kerst.
Onze ervaring leert dat men na de zomervakantie al plannen maakt voor o.a. kerst.
Om onze invullingen en prijzen tijdig te ventileren kiest u dan ook hopelijk tijdig voor Olijf.
Zo bent u zeker van een tafel in ons restaurant.
KERSTRESERVERINGEN ALLEEN VIA ONZE WEBSITE: WWW.RESTAURANTOLIJF.NL/KERST
Kerstavond
U kunt op deze avond kiezen uit onze à la carte gerechten of een 4 gangen ’gouden’ kerstmenu.
4 gangen kerstmenu e 60.
Voor / tussen / spoom / hoofd / kerstdessert.
1e kerstdag lunch
Kerstlunch wordt alleen op 1e kerstdag geserveerd.
4 gangen kerstlunch e 60.
Voor / tussen / spoom / hoofd / kerstdessert.
Kerstlunch 12.00 tot 16.00 uur.
1e kerstdag diner
5 gangen kerstdiner e 70.
Voor / 2 tussen / spoom / hoofd / kerstdessert.
Kerstdiner arrivé om 19.00 uur.
2e kerstdag diner
5 gangen kerstdiner e 70.
Voor / 2 tussen / spoom / hoofd / kerstdessert.
Kerstdiner arrivé om 18.00 uur.
Christmas@home
Olijf biedt u de mogelijkheid om kerstamuses en/of het kerstmenu voor thuis te bestellen. Het 4 gangen
kerstmenu wordt dusdanig bereid dat u thuis alleen de finishing touch hoeft te voorzien. Inclusief
duidelijke beschrijvingen kunt u zich thuis als chefkok voordoen. Samen met Olijf maakt u er thuis een
feestmaaltijd van.
Gaat u toch zelf koken?
Wij hebben ook verschillende soepen en sauzen die uw gerecht(en) kunnen verheerlijken. ›

Ex tra openingsdagen

Vrijdag, zaterdag en zondag 27, 28 en 29 december is Olijf vanaf 17.00 uur geopend. U kunt gebruik maken
van het kerstmenu en à la carte kaart.
- 3 gangen kerstmenu e 40
- 4 gangen kerstmenu e 50
- 5 gangen kerstmenu e 60 ›

Vakantiesluiting

Olijf is met vakantie vanaf maandag 30
december tot en met woensdag 8 januari.

Donderdag 9 januari om 17.30 uur staat team
Olijf weer voor u klaar. ›

Team Olijf w enst u een zonnige maar vooral culinaire nazomer!

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

