
JULEN 2020 OLIVENLUNDEN1830.NO

Uansett hva folk ønsker seg så tror vi at det beste vi kan 
gi hverandre er opplevelser – og for oss er det én ting som 

alle kan samles om og ha glede av; mat.

GODE PRODUKTER 
TIL GODE KOLLEGER

En gastronomisk spesialforretning for olivenolje, balsamico og kulinariske produkter fra Middelhavet.

Alle våre gaver 
 blir pakket inn  
i lekre gaveesker!

GI OG DEL
EN OPPLEVELSE



Alle priser er inkl MVA.
Tilbudene gjelder frem til 31.12.2020.
Les mer om våre julegaver og produkter på 

olivenlunden1830.no

GI EN OPPLEVELSE 
DET BESTE DU KAN GI DEM DU ER GLAD I ER EN OPPLEVELSE.  

HER FINNER DU GAVENE SOM PASSER PERFEKT.

Matmagi hver dag
Basilikumolje 100ml 

+ Tomat- & basilikumbalsamico 100ml
+ Urtesalt til salat & pasta 50g (PLU 7) 

399,-

Søte delikatesser
Pistasjkrem m/olivenolje og ristede pistasjnøtter 220g 

+ Pistasjsjokolader 6stk (PLU 13) 

199,-

Kongen & Dronningen
Penarrubia olivenolje fra Spania - økologisk 250ml  

+ Vellagret balsamico fra Modena IGP 250mll 
+ Granateplebalsamico 20ml (PLU 10) 

499,-

Gourmet touch alltid 
 Basilikumolje 100ml 

+ Granateplebalsamico 100ml (PLU 4) 

309,-

Sammen med den franske 
organisasjonen Act for Planet deltar 
vi i kampen mot global oppvarming 
ved å finansiere planting av trær i 
landbruksområder i Provence.

Vi støtter den franske organisasjonen 
LPO for å bevare truede arter i 
Provence. LPO (La ligue de protection 
des oiseaux) er den største 
organisasjonen  som jobber med 
beskyttelse av  naturen i Frankrike. 

Vi støtter aktivt den franske 
organisasjonen Fonds SPLP som 
beskytter lavendel i Provence  (Fonds 
SPLP : Préservons les lavandes de 
Provence) 

Våre økologiske produkter forsterker 
vårt engasjement for beskyttelse av 
biologisk mangfold.

I snart 20 år har vi forsynt nordmenn med de beste extra virgin olivenoljene fra produsenter du ikke finner maken til, 
en unik samling av balsamico og kulinariske produkter fra Middelhavet. Ekte vare produsert av mennesker som 
forvalter et tradisjonsrikt håndverk og som ønsker å dele og tilby en ekte kulinarisk opplevelse.

Som en naturlig forlengelse av vår lidenskap for ren smak og ekte håndverk, er vi også engasjert i prosjekter som 
har som mål å beskytte biologisk mangfold i Provence. Årets adventskalender støtter, gjennom organisasjonen 
Act for Planet, Liga som arbeider for beskyttelse av truede fuglearter (La ligue de protection des oiseaux, LPO) i sør 
Frankrike.

Til jul - Gi og del en opplevelse.
Uansett hva folk ønsker seg så tror vi at det beste vi kan gi hverandre er opplevelser – og for oss er det én ting 
som alle kan samles om og ha glede av; mat.

Inviter til et måltid laget med kjærlighet og omtanke, og skap en opplevelse. Det er julestemning det.

Besøk oss i butikk eller på vår nettside. Våre team står klare til å hjelpe deg hver dag med gode råd og 
gaveforslag! Alle våre gaver blir pakket i lekre gaveesker.

Julehilsen fra oss i Olivenlunden 1830



Ta turen innom en av våre butikker, snakk med 
en av våre kunnskapsrike ansatte, eller gå inn på 

olivenlunden1830.no

GAVER
Våre team står klare til å hjelpe deg hver dag med gode råd  
og gaveforslag! Alle våre gaver blir pakket i lekre gaveesker.

 

BESTILLING
Tilbudene gjelder frem til 31.12.2020. Frist for levering for gaver før jul: 16. desember.

Les mer om oss og våre produkter på olivenlunden1830.no

OLIVENLUNDEN1830.NOFølg oss på Facebook & Instagram #olivenlunden1830
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KONTAKT
For bestilling, ta kontakt med  

Olivier Pean
E-post:  

marketing@olivenlunden.no
Mobil: 41 43 57 67

Ønsker du andre gaveforslag?
Vi skreddersyr gavene tilpasset dine ønsker og behov. Vennligst ta kontakt.

VI LEVERER I HELE NORGE


