
Voorgerechten Salades

Hoofdgerechten Burgers

Quiches
Quiche 3 soorten kaas
Quiche bospaddenstoelen
*geserveerd met friet van Friethoes 
& groene salade

KidsDesserts

Boneless Jack Daniels Ribs
Saté van kippendijen
*geserveerd met friet 

Argentijnse entrecote 
*geserveerd met friet & groene groentes

Knoflook gamba's 
*geserveerd met friet & groene salade 

Lasagne bolognese
Lasagne bospaddenstoelen
*geserveerd met half pistolet 
en groene salade   

B.K.O. take away menu
vrijdag | zaterdag | zondag

Carpaccio B.K.O.
Kaassoep|pomodori soep
Bol brood met dip
Bites plank
Borrelplank voor 2 
Portie friet van Friethoes

€
€
€
€
€
€

Salade Serrano Truffel
Salade carpaccio
Salade geitenkaas
Salade Blue de Wolvega
Salade gerookte zalm

9,00
9,00
8,00
8,00
11,00

*geserveerd met half pistolet

€14,00
€12,00

€20,00

€16,50

€10,00
€12,00

B.K.O. beefburger
B.K.O. kipburger deluxe
B.K.O. vega burger
*geserveerd met friet van Friethoes

€12,50
€12,50
€12,50

€12,00

Kipnuggets met friet
Bitterballen met friet
Kaasstengels met friet

€8,00
€8,00
€8,00

Cheesecake | blue berry
Cheesecake oreo
Brownie
Appeltaart
Shortcake
Tiramisu
Notentaartje
Petit grand dessert
Kaasplankje 5 soorten 

€3,00
€4,00
€3,00
€3,00
€3,00
€4,50
€3,50
€9,95
€12,50

Af te halen van 17:00 tot 20:00 uur

10,00
4,50
4,50
25,00
29,95
3,50

€
€
€
€
€

€12,00

Bestellen?
www.bkonline.nl/diner

Wist je dat... we ook pizza's
hebben! Voor het hele weekend!  



Pizza's
Pizza vier soorten kaas 
Met mozzarella, taleggio, gorgonzola & feta

Pizza hete kip
Met mozzarella, kip, chili mayo & rode ui

Pizza spinaci 
Met mozzarella, feta, pijnboompitten, spinazie & rode ui

Pizza venkelsalami
Met mozzarella, venkelsalami, tipje hummus, Parmezaanse kaas &
rucola

Pizza no mercy 
Met mozzarella, ham, salami, bacon, gorgonzola, ui, champignons & 
truffel pecorino 

Pizza zalm & gamba 
Met mozzarella, gerookte zalm, gamba's en rode ui 

Pizza truffel Parmaham
Met mozzarella, truffel prosciutto, rode ui & truffelmayo

Pizza margherita
Met verse mozzarella & tomaat

Pizza veggie 
Met vegan mozzarella, champignons, ui & paprika
*Al onze pizza worden op smaak gebracht met knoflook olie

€12,00
 

€13,00

€12,00

€13,00

€13,00

€14,00

€14,00

€9,00

€11,00

B.K.O. pizza's
vrijdag | zaterdag | zondag 

Bestellen? Bel naar 0252-810056

Pizza zijn op te halen op vrijdag, zaterdag & zondag  
tussen 17:00 - 20:00 


