
Vier het prachtige weer samen met B.K.O. 
Het lijkt wel zomer de aankomende dagen en daar moet je natuurlijk extra goed van genieten! Zeker 

met de prachtige pinksterdagen die eraan komen moet je allerlei lekkers in huis hebben. Of kom 

vanaf 2 juni op ons terras van het zonnetje genieten!  

Geniet van de zon met een lekker wijntje en een heerlijke kaas! 

Wat een prachtig weer is het! Daar hoort een lekkere witte wijn & een goed 
geitenkaasje bij! 
De zon blijft voorlopig nog volop schijnen en alle andere ingrediënten om er 
een heerlijke dag van te maken kan je bij ons in de winkel kopen! Haal wat 
kazen in huis of bestel van te voren een kaasplank bij ons.  
 
Wij zijn met Pinksteren (zondag 31 mei & maandag 1 juni) gesloten dus 
vergeet vooral niet om al je boodschappen vóór zondag in huis te halen.  
 
CROTTIN DE CHÉVRE - een vers wit geitenkaasje uit Frankrijk De kaas heeft 
een zachte rimpelige wit, crèmige korst. Te koop voor €3,60.  
 

FINCA REMENDIO RUEDA - een frisse, fruitige en droge wijn uit Spanje 🇪🇸. Met 
kenmerken van citrus, groene appeltjes en een zeer frisse afdronk. Ideale wijn 
voor zonnige dagen! Te koop in de winkel voor €8,95 per fles. 
 
 

Begin het pinksterweekend goed met een pizza op vrijdag! 

Bestel nu je pizza voor vrijdag, kom het vrijdag bij ons ophalen, schenk een lekker wijntje voor jezelf 

in en neem plaats in het zonnetje om van je pizza te genieten! Dat is toch een heerlijk vooruitzicht.  

De pizza’s die wij aankomende vrijdag hebben zijn:  

- Pizza carpaccio met pijnboompitten, rucola, tomaat, parmazaanse kaas & 

pestomayonaise | € 13,00 

- Pizza tonijn en Hollandse garnalen | € 13,00 

- Pizza ‘no merci’ met ham, salami, bacon, gorgonzola, ui, champignons & 

truffel pecorino | €13,00 

- Pizza taleggio, gorgonzola en mozzarella | €12,00 

- Pizza margherita met verse tomaat en mozzarella | €9,00 

Natuurlijk zijn al onze andere take away maaltijden ook gewoon te bestellen voor 

vrijdag & zaterdag (zondag zijn wij gesloten i.v.m. Pinksteren). Heb jij 

bijvoorbeeld al onze biefstuk met kruidboter, salade en friet van Friethoes 

geproefd? Of kies een keer als voorgerecht de bitesplank en geniet samen van allerlei warme & 

koude bites. Ons prachtige aardbeien slofje is echt een top dessert voor deze dagen!  

Bestellen?  

Pizza kan je bestellen door te bellen naar 0252-810056! De andere take away maaltijden mogen ook 

doorgebeld worden maar kunnen ook online besteld worden via: 

https://www.bkonline.nl/takeaway/ 

https://www.bkonline.nl/takeaway/


Nieuw bij B.K.O.! “lazy Sunday” 

Wij kregen van vele gasten al lange tijd de vraag wanneer wij nou ook open gaan op zondag, voor 
iedereen die daar met smacht op heeft gewacht hebben wij goed nieuws. Wij gaan vanaf nu ook op 
zondag open! Dit doen wij met onze "lazy sunday"  
 
Op lazy sunday zijn jullie vanaf 12 uur van harte welkom om te genieten van een lunch, een borrel en 
de avond af te sluiten met een warm gerecht. Zondag is dé dag om lekker rustig aan te doen! Wij 
hebben een speciaal 'lazy sunday' kaart zodat wij stiekem ook een beetje 'lazy' kunnen doen. Onze 
keuken is geopend tot 19:30 en wij sluiten onze deuren om 20:30. Kom gezellig eens langs om van de 
lunch over te gaan in de borrel en af te sluiten met een warm gerechtje. Wij hopen jullie snel te zien 
bij 'lazy sunday' 
 
Kom je gezellig langs? Laat ons dat van te voren even weten door te reserveren! Dat kan gemakkelijk 
via: https://www.boterkaasenolijven.nl/reserveren 

 

Nog maar een paar nachtjes slapen en dan gaat ons restaurant weer open! 

Wij hebben echt weer super veel zin om jullie allemaal te ontvangen bij B.K.O. voor een 

ontbijt, lunch, borrel & diner. Wij merken dat er wel nog een aantal vragen zijn en hieronder 

geven wij op een aantal vragen antwoord. Wil je over iets nog meer weten dan kan je ons 

altijd mailen of bellen, wij beantwoorden graag je vraag!  

Met hoeveel mensen kan ik reserveren?  

Landelijk is vastgesteld dat er maximaal 2 gasten aan een tafel geplaatst mogen worden. Wil 

je met meer dan 2 langs komen dan moeten dit personen zijn uit hetzelfde huishouden. 

Voorlopig is het dus nog niet toegestaan om met bijvoorbeeld vier vriendinnen te komen 

lunchen. Wij vinden dit zelf ook erg jammer maar de gezondheid van jullie en van ons staat 

uiteraard voorop!  

Kan ik straks ook nog een take away maaltijd bestellen?  

Ja dat kan zeker want wij blijven gewoon doorgaan met onze take away maaltijden op de 

vrijdag, zaterdag & zondag. Wij krijgen nog steeds super veel positieve reacties op onze 

pizza’s en take away maaltijden en willen daarom graag hiermee verder gaan. Zo kan je ook 

thuis nog genieten van B.K.O. Wel zullen wij een maximum aan take away maaltijden per 



avond verzorgen omdat wij ook voor de gasten in het restaurant lekker willen koken. Onze 

tip is daarom om op tijd je maaltijden te bestellen.  

Ik wil komen lunchen moet ik dan altijd reserveren?  

Ja het is verplicht om altijd te reserveren en daarom raden wij ook zeker aan om dit op tijd te 

doen. Ook voor het terras geldt dat er van te voren gereserveerd moet worden. Met zeer 

zonnige dagen in het vooruitzicht is het mogelijk om al een tafeltje te reserveren. Zijn de 

vooruitzichten minder mooi dan is het alleen op de dag zelf mogelijk om te reserveren. Kom 

je toch spontaan langs en hebben wij nog een tafeltje vrij meld je dan eerst bij ons in het 

restaurant zodat wij het controlegesprek kunnen uitvoeren en jou een tafel kunnen 

toewijzen.  

Vergeet ook niet dat wij met de lunch met 

verschillende B.K.O. momenten werken. Dit doen wij 

zodat wij iedereen de kans geven om te komen 

lunchen. De momenten zijn van: 11:30 – 13:00, 13:15 

– 14:45 en van 15:00 – 16:30. Uiteraard kan je voor 

11:30 komen ontbijten of een kopje koffie drinken. Na 

16:30 is er in overleg ruimte voor een borrel.  

Hoe gaat het diner eruit zien?  

Wij zijn op vrijdag & zaterdag gewoon weer geopend 

met ons diner! Wij nemen dan tafels aan vanaf 18:30 

en voor het diner hanteren wij geen maximum tijd 

omdat wij het belangrijk vinden dat je relaxed kan 

genieten van een avondje uiteten. Wil je komen 

borrelen? Super leuk bel van te voren even dat je 

langs wilt komen zodat wij kunnen inschatten of er 

een tafeltje vrij is.  

 


