
D I N E R

M E N U
- Vrijdag, zaterdag & zondag - 



B.K.O. planken
B.K.O.'S BORREL PLATEAU [M]

Plateau met diverse soorten kazen & vleeswaren, crackers & kaassalade
[ 2 tot 3 personen ]

B.K.O.'S BORREL PLATEAU [XL]
Plateau met diverse soorten kazen & vleeswaren, crackers & kaassalade

[ 4 tot 5 personen ]

€20,00

€37,50

Kaasfondue

100 gram Spaanse &
Italiaanse vleeswaren

€4,95

Pimp your fondue
Heerlijk voor bij de kaasfondue!

Lekker om los te eten maar
zeker het dippen waard. 

100 gram gerookte zalm &
gamba's

€6,95

Mmmhh zin in kaasfondue? Dan moet je
onze kaasfondue echt eens proberen. Wij
hebben vier verschillende smaken. Alle
soorten kaasfondue worden geserveerd
met stokbrood & diverse groenten. 

ZWITSERSE KAASFONDUE 
HOLLANDSE KAASFONDUE 

 TRUFFEL KAASFONDUE 
 BLAUWE KAASFONDUE 
 

€17,50
€17,50
€19,50
€19,50

"People that love cheese...
are the best people!"

SOORTEN KAASFONDUE:

Welkom bij B.K.O. 
Super leuk dat jullie er zijn! Wij hopen dat jullie een heerlijke 

avond gaan beleven.
  Vrijdag & zaterdag is onze keuken open van 18:00 - 21:00

Zondag is onze keuken open van 17:00 - 19:00 



PROEF, ERVAAR &
GENIET MET

ELKAAR!
Bij B.K.O. staat genieten centraal en daar

hoort lekker eten bij! Dat willen we natuurlijk
graag met jullie delen. En hoe leuk dat jullie
dat weer met elkaar kunnen delen! ...Delen

mag maar hoeft zeker niet!
 

Wij adviseren om 3 gerechten per persoon te
kiezen. Wil je het iets uitbreiden? Bestel dan
een side dish erbij en ga natuurlijk voor een

heerlijk dessert! 
Wij serveren eerst de koude en daarna de

warme gerechten.  

... Kan je niet kiezen?
- Chef's choice -

Onze chef-kok Remco maakt een
keuze voor drie gerechten. Liever

met dessert? Dat kan ook!
3 gerechten
€35,00 p.p.

 

3 gerechten + dessert
€44,00 p.p.

Koude gerechten 
CARPACCIO DI BRESOLA

Mesclun| bacon | pijnboompitten | Parmezaan | croutons | pestomayo | crostini
wijntip: MWC Pinot Noir | Australië | 100% Pinot Noir | zacht, fruitig en licht van
smaak | €4,75

€9,50

GEITENKAAS KROKETJES 
Pata Negra| aardappelsalade | sla | tomatensalsa | vijgenjam |[vega mogelijk]

wijntip: Dashwood Sauvignon Blanc | Nieuw-Zeeland | 100% Sauvignon Blanc |
frisdroog & exotische van smaak. Een top Sauvignon Blanc! | €5,00

€12,50

BURRATA SALADE MET GEROOKTE ZALM
Mesclun | tomatensalsa| Balsamico | [vega mogelijk]

wijntip: Finca Remendio | Spanje | 100% Verdejo | Super fruitig en fris van
smaak | €4,25

€11,50

OSSENHAAS TAGLIATA
Geroosterde cherry tomaten | Parmezaan krokantje |Rucola 

wijntip: Cabaletta | Italië | Blend druiven | Zacht, rond en vol van smaak | €4,25

€11,50

"Nothing brings people
together like good food"

GEROOKTE ENTRECOTE
Mesclun | truffelmayo | crostini

wijntip: Recchia Ripasso | Italië | Blend druiven| Vol, rond, soepel  en zacht van
smaak | €5,75 

€11,50

TONIJNTARTAAR 
Papadum | limoen mayo | Edamame bonen

wijntip: Heinz Grüner Veltliner | Duitsland | 100% Grüner Veltliner | fris, mineraal
van smaak | €4,00

€12,50



TRUFFELRISOTTO MET PADDENSTOELEN
Truffel peccorino 

wijntip wit: Bosco del Merlo Pinot Grigio |Italië | 100% Pinot Grigio | zacht,
verleidelijk en licht kruidig | €4,75
wijntip rood: wijntip: Cabaletta | Italië | Blend druiven | Zacht, rond en vol van
smaak | €4,25

SPARERIBS AZIATISCHE STIJL 
Hoisin saus | gefrituurde uitjes | bosui | atjar

wijntip: seven deadly zins | U.S.A. | 100% Zinfandel | Dik, vol, krachtig en kruidig
van smaak | €7,75

PIZZA SERRANO
Mozzarella | rode ui 

wijntip: Hermitage Côtes de Provence Rosé  | Frankrijk | Subtiel, zacht, met
voldoende kracht | €5,00

KAASFONDUE'TJE 
 Stokbrood 

wijntip: Heinz Grüner Veltliner | Duitsland | 100% Grüner Veltliner | fris, mineraal
van smaak | €4,00 

KAASSOEP MET KAASSTENGEL 
wijntip: Heinz Grüner Veltliner | Duitsland | 100% Grüner Veltliner | fris,
mineraal van smaak | €4,00 

WISSELEND VISGERECHT 
Vraag de Kaasmeisjes naar het visgerecht

wijntip: The Wedge | Zuid-Afrika | Chenin Blanc, Rousanne | Super fris, droog en
fruitig | €4,25

"Friends buy
you food. 

Best friends
eat your food." 

Warme gerechten 
€8,50

€11,50

€12,00

€11,50

€10,00

Side dish
FRIET VAN FRIETHOES €4,75

Met mayonaise  

BOL BROOD MET DIP €5,50
Emile bol | aioli | tapenade  

GRIEKSE SALADE €5,50
Komkommer | tomaat | olijven | rode ui | feta

€12,50

More food on the other side!

TRUFFEL FRIETHOES €5,95
Met truffelmayo & truffel Pecorino  



LAMSKOTELET VAN DE BBQ
Gemarineerd in ahorn & balsamico | caponata 

wijntip: La Vendimia | Spanje | Garnacha & Tempranillo | Super Rioja in
moderne stijl | €5,00

GAMBASPIES VAN DE BBQ
Tabouleh | aioli 

wijntip: La Casa de las Locas | Spanje | 100% Godello |  Droog, vol en fris van
smaak | €6,00 

SATÉ'TJE VAN DE BBQ 
Aardappelsalade van roseval met bieslook| pindasaus | gefrituurde uitjes

wijntip: Château Pellebouc | Frankrijk | Merlot en Cabernet Sauvignon | Vol, rond
en sappig van smaak | €5,00 

BAVETTE VAN DE BBQ
Groene groentes | kruidenboter | feta

wijntip: Recchia Ripasso | Italië | Blend druiven | Vol, rond, soepel en zacht van
smaak | €5,75

€11,00

€16,50

€10,50

€12,50

BBQ Specials
Deze warme gerechten komen van de Big Green Egg BBQ 

MOEILIJK KIEZEN
HE...  ...LAAT CHEF REMCO

DAT VOOR JE DOEN!

- Chef's choice -
Onze chef-kok Remco maakt een keuze
voor drie gerechten. Liever met dessert?

Dat kan ook!
3 gerechtjes
€35,00 p.p.

 

3 gerechtjes + dessert
€44,00 p.p.



Desserts
CHOCOLADE QUARTET

Bruine chocolade mousse | mini lava taartje |lolly witte wolken ijs | Ruby
curl 

wijntip: Recioto Della Valpolicella | Italië | Blend druiven | Vol, zoet,
verleidelijk van smaak | €5,50

CITROEN LIMOEN PAVLOVA
Geserveerd met Yoghurt ijs

wijntip: Diem Eiswein | Oostenrijk | 100% Grüner veltliner | fris en fruitig
van smaak | €8,50 

CHEESECAKE MET BOSVRUCHTEN 
Geserveerd met Mon Cherie ijs van Chocolaterie Pierre

wijntip: Vieira de Sousa Rosé Port | Portugal | Fruitig en zoet van smaak |
€4,75 

TONKABONEN DAME BLANCHE 
 Dame Blanche nieuwe stijl

wijntip: Sherry Pedro Ximinez | Spanje | 100% Pedro Ximinex  | super dik,
donker, krachtig  en stroperig zoet van smaak | €6,00

BERRYLICIOUS 
Witte chocolade mousse | cake | blueberry | crumble 

wijntip: Vieira de Sousa Rosé Port | Portugal | Fruitig en zoet van smaak |
€4,75 

KAASPLANKJE 5 SOORTEN KAAS 
Diverse soorten binnen- & buitenlandse kazen

wijntip: Vieira de Sousa Ruby Reverse | Portugal | Ruby Port van zeer hoge
kwaliteit | €5,00

€10,50

€9,50

€9,25

€9,50

€9,25

€11,50

"Live is uncertain, eat desserts first" 


