
Ons restaurant binnen gaat weer open en
wij hebben een totaal nieuwe diner kaart! 
Lees snel verder om alles te weten te komen over onze diner kaart

Wauw wat hebben wij een aantal
prachtige dagen op het terras met
jullie gehad! Zodra het zonnetje
schijnt en de temperatuur oploopt
is het gelijk een gezellig druk
#kaasfeestje. Wij willen jullie
bedanken voor deze hele gezellige
dagen. Vanaf zaterdag mogen wij
jullie ook weer binnen ontvangen,
dat is met het wisselende
Nederlandse weer toch ook wel
heel fijn! In deze nieuwsbrief
praten wij jou weer helemaal bij
over de aankomende
veranderingen. Lees snel verder
want we gaan iets heel leuks
introduceren! 

N I E U W S B R I E F  B . K . O .  

Maandag | 12:00 – 18:00
Dinsdag | 10:30 – 18:00
Woensdag | 10:30 – 18:00
Donderdag | 10:30 – 18:00
Vrijdag | 10:30 – 22:00
Zaterdag | 10:30 – 22:00
Zondag | 12:00 – 20:00 

Laten we beginnen met de openingstijden. Deze veranderen namelijk alweer door de
versoepelingen en wij begrijpen dat jullie hierdoor in de war raken. Daarom geven wij
hieronder de openingstijden die vanaf zaterdag gehanteerd worden. 
Restaurant: 

Zoals jullie zien zijn wij op vrijdag & zaterdag geopend tot 22:00 uur voor het diner en
de borrel. Op zondag zijn wij geopend van 12:00 tot 20:00, dan ben je van harte
welkom voor een heerlijke lunch, borrel en een hapje om de zondag mee af te sluiten.
De zondag is bij ons een dag om gezellig langs te komen en vooral te genieten zonder
verplichtingen. 

Openingstijden B.K.O.



Coming soon: een hele nieuwe
menukaart voor het diner! 
Wij zijn heel druk bezig met een super gave nieuwe dinerkaart! Afgelopen jaren hebben
wij met het Wine & Dine menu en de al la carte gerechten een heleboel mensen blij
gemaakt. Iedere week een ander viergangen menu met bijpassende wijnen/bieren.
Daarnaast nog de keuze voor vele voor-, hoofd, & nagerechten. Op vrijdag, zaterdag
en later ook op zondag was het altijd een gezellig druk feestje, waar wij met veel
plezier op terug kijken! 

Anderhalf jaar geleden stond B.K.O. even helemaal op z’n kop door de eerste sluiting
van het restaurant. Wij kijken altijd naar het positieve en proberen ons te focussen op
wat er wel mogelijk is. Dat betekent heel veel mensen heel blij maken met allerlei
lekkers van B.K.O. voor thuis! Wij hebben geprobeerd altijd zo creatief mogelijk te zijn
en als wij jullie moeten geloven is dat erg goed ontvangen. 

Nu alles stap voor stap weer mogelijk is hebben wij besloten om afscheid te nemen van
onze “oude” dinerkaart en iets compleet nieuws te introduceren. Wij geloven helemaal
in dit nieuwe concept en denken dat jullie hier ook weer veel plezier aan gaan beleven. 

Vertel, wat gaat er veranderen?
Genieten staat centraal bij B.K.O. en dit
verweven wij daarom ook in onze nieuwe
dinerkaart! Genieten van heerlijke smaakvolle
gerechten en vooral genieten met elkaar want
daar hebben we in deze tijd onwijs veel
behoefte aan!

Vanaf vrijdag 11 juli  is onze compleet nieuwe
dinerkaart er. Vernieuwend, veel verschillende
smaken, voldoende keuze en delen mag maar
moet zeker niet! 

Op de nieuwe kaart staan 6 koude & 10 warme
gerechtjes. Door drie verschillende gerechtjes
te kiezen maak je er een smaakvolle en
gezellig avond van. En goed nieuws: je kan nog
steeds je diner afsluiten met een heerlijk
dessert. Zonder heerlijke desserts is de B.K.O
beleving niet compleet! 



Proef, ervaar & geniet
vooral met elkaar!
Ben jij ook zo slecht in keuzes maken? Dan
helpt chef-kok Remco jou heel graag! Wij
hebben namelijk ook een “Chef’s choice”. Dan
kiest Remco voor jou drie gerechtjes van de
kaart (€32,50 per persoon voor 3
verschillende gerechtjes). Een diner zonder
dessert is natuurlijk niet compleet! Je kan
daarom ook kiezen voor 3 gerechtjes +
dessert voor €41,00 per persoon. Het dessert
is dan natuurlijk ook nog een verrassing. 

... Maar is dan echt
alles verandert?
Nee onze typische B.K.O. gerechten kan je
nog altijd terug vinden! Dat betekent dat jij
nog kan genieten van een kaas- &
vleeswarenplank en natuurlijk onze populaire
kaasfondue die we in 4 smaken hebben.
Daarnaast proberen wij passend wijnadvies
te geven. Op onze menukaart zullen leuke
tips worden gegeven over passende wijnen.
Wil je advies van een Kaasmeisje, vraag dat
dan gerust!

Wist je dat je ook gewoon een wijn uit onze
winkel mag uitkiezen? We hebben zoveel
wijnen die passen niet allemaal op de
wijnkaart. Loop dus gerust een rondje door
de winkel, kies een mooie wijn uit en geniet
ervan in ons restaurant (verkoopprijs winkel
+ €10,00 = restaurant prijs). 

Vanaf wanneer gaat
de menukaart in?
Wij zullen vanaf vrijdag 11 juni gaan
werken met deze nieuwe menukaart. Ik
hoor je denken “maar waarom niet al
vanaf aankomende zaterdag?”. Wij
willen hebben simpelweg nog even tijd
nodig om alles tot in de puntjes goed
uit te werken.
Uiteraard kan je wel vanaf zaterdag 5
juni bij ons binnen (een ook nog buiten)
terecht voor het diner tot 22:00. Op
zaterdag 5 & zondag 6 juni zullen wij
onze terras dinerkaart nog laten
doorlopen. Daar staan ook meer dan
genoeg lekkere dingen op ;-). 

Wij hebben natuurlijk ook nog een heerlijke borrelkaart met ruime keuze van warme en
koude bites! Dan kan je ouderwets gezellig borrelen bij B.K.O. Doordeweeks ben je
einde middag van harte welkom voor een borrel, dan sluiten wij wel om 18:00. Op
vrijdag & zaterdag ben je ook in de avond meer dan welkom voor een borrel! Kom je in
de avond borrelen kies dan online voor de optie “borrel”, kom je in de middag kies dan
voor de optie “borrel (middag)”. Let daarbij wel op dat wij geen tafel voor de avond
bezet houden, wil je dit wel neem dan contact met ons op! 

Uiteraard kan je ook nog bij ons borrelen!


