
KERSTCADEAUS! ol
ijf 

mediteraanse gastrobar
 -

Waarschi jn l i jk  mogen we ju l l ie  d it  jaar  n iet 
verwelkomen met de feestdagen dus leek het  ons 
leuk om een aantal  kerstcadeautjes  aan te  b ieden 
zodat  OLIJF toch nog een beet je  erbi j  is  met de 
feestdagen ; )

CADEAUBON                                 
Cadeaubon (waarde zelf  te  bepalen)

Cadeaubon (waarde zelf  te  bepalen)  +   4 .00
met een f les je  huisgemaakte l imoncel lo    

 
Cadeaubon (waarde zelf  te  bepalen)  +   3 .00
met huisgemaakte zoet igheden voor 
bi j  de koff ie  (4st)   

Cadeaubon (waarde zelf  te  bepalen)  +   6 .00
met l imoncel lo  en huisgemaakte 
zoet igheden (4st)

CADEAUPAKKET 47.50 
Huisgemaakte zoet igheden voor  bi j  de koff ie  (6st)

Fles je  huisgemaakte l imoncel lo

Glazen pot je  gemarineerde ol i jven à  la  OLIJF

2 mediterraanse kaasjes

Glazen pot je  huisgemaakte chutney 

Mediterraans worst je 

Minerva v isconserven

Zakje  huisgemaakte truffe laardappelchips

Fles  El  Cast i l la  Syrah (rood)

Fles  El  Cast i l la  Chardonnay (wit)

2 f les jes  San Miguel  (Spaans bier)

CADEAUPAKKET 25.00 
Huisgemaakte zoet igheden voor  bi j  de koff ie  (6st)

Fles je  huisgemaakte l imoncel lo

Glazen pot je  gemarineerde ol i jven à  la  OLIJF

2 mediterraanse kaasjes

Glazen pot je  huisgemaakte chutney

Mediterraans worst je 

Minerva v isconserven

Zakje  huisgemaakte truffe laardappelchips

UITBREIDING CADEAUPAKKET 
+ Cadeaubon,  waarde zelf  te  bepalen
 
+ Fles  witte  of  rode wi jn  naar  keuze

We wensen ju l l ie  f i jne feestdagen 
en fantast isch 2021!

Uiteraard kunnen we ook een 
cadeaupakket  op maat voor  u 
maken bi j  een bepaalde afname. 
We horen het  graag a ls  er 
specif ieke wensen z i jn ! 

Informeer naar  onze bi jpassende 
wi jnen v ia  WhatsApp 06-27052818 of 
per  mai l  info@ol i j fs ittard .n l



FEESTMENU OLIJF BIJ  JE THUIS ol
ijf 

mediteraanse gastrobar
 -

FEESTMENU   45.00 p .p 

Inclusief  duidel i jke  instruct ies  en voorbeeldfoto ’s  van opmaak om een 
feestel i jk  d iner  op tafe l  te  zetten!

Reserveren uiter l i jk  voor  15 december v ia  info@ol i j fs ittard .n l 
of  v ia  whatsapp op 06-27052818. 

Afhalen op de dag zelf  tussen 13-15 uur  of  in  over leg . 
Betal ing geschiedt  v ia  t ikkie . 

MENU                              

ANTIPASTI 
brood ,  d ips ,  o l i jven ,  charcuter ie ,  mediterraanse kaas jes 
(vega mogel i jk )

VOORGERECHT,  KEUZE UIT 
Rundercarpacc io  à  la  OLIJF
Courgettecarpacc io  met feta ,  granaatappel  en frambozencoul is

SOEP 
Heldere mediterraans gekru ide bospaddestoe lensoep (vega) 

HOOFDGERECHT,  KEUZE UIT
Vlees :  Iber icowang met rode port-saus ,  zoete aardappelpuree 
en groenten u it  de oven
Vis :  K ing Prawns (grote garna len)  met c i t roenr isotto en 
groenten u it  de oven  
Vega Wel l ington:  Bladerdeeg gevuld met o .a .  bospaddestoe len , 
kastanjes ,  wintergroenten ,  geserveerd met een stev ige 
portsaus en fr isse b ietensa lade  

DESSERT,  KEUZE UIT 
Stoofpeert je  in  saffraan en witte  port  met haze lnootsponge 
en ganache
Tui l le  gevuld met chocomousse ,  afgemaakt  met boter-
vani l lecreme en gekaramel iseerde p istachenoot jes

TRAKTATIE VAN OLIJF
Huisgemaakte l imonce l lo  met zoet igheden voor  b i j  de koff ie  

We wensen ju l l ie  f i jne feestdagen en fantast isch 2021!

RESERVEREN KERST VOOR 15 DECEMBER

RESERVEREN OUDJAARSAVOND VOOR 20 DECEMBER

Met Kerst  (24,  25 en 26 dec)  en Oudjaarsavond kunt u  nu ook genieten 
van een heer l i jk  feestel i jk  d iner  in  de st i j l  en smaak van OLIJF !


