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Doe met deze online brochure inspiratie op voor de kerstpakketen. Bekijk
nieuwe pakketten voor de kerst van 2022 en de nieuwste items.
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03 Pakketten voor elk budget

Wij hebben de pakketten overzichtelijk in
verschillende prijsklasses geplaatst. 

KERST
2022
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KERSTPAKKETTEN B.K.O.
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Wat leuk dat je bij ons een kerstpakket wilt
bestellen! Al onze kerstpakketten worden gevuld
met de beste en verste kwaliteitsproducten; van
heerlijke wijnen, verse kazen, gedroogde worsten
tot andere verrukkelijke delicatessen. Wij hebben
een ruim aanbod in samengestelde
kerstpakketten, voor iedere prijsklasse een
passend pakket. Bekijk deze online brochure om
te kijken naar de nieuwste ontwikkelingen in onze
kerstpakketten, om inspiratie op te doen en de
mega leuke extra's voor in het kerstpakket te zien. 

Wil je al onze kerstpakketten zien? Bekijk ze dan
op https://www.bkonline.nl/kerstpakketten/

04 Voor een heerlijke borrel
Heerlijke borrel kerstpakketten met
en zonder alcoholisch drankje.

06 Voor de zoetekauw
Heerlijke zoetekauw pakketten, met de
lekkerste chocolade en snoepgoed.

08 Te leuke toevoegingen

Tastbare items voor in het kerstpakket die
een extra beleving geven.
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Elk budget

Op onze website zie jij overduidelijk welke kerst
pakketten er binnen jouw budget passen. Scroll
dus voor een duidelijk overzicht door de
budgetten en kies wat het kerstpakket wordt wat
jij graag wilt geven, of krijgen natuurlijk.  

ELKE BUDGET

Wat leuk dat je bij ons een kerstpakket wilt
bestellen! Al onze kerstpakketten worden gevuld
met de beste en verste kwaliteitsproducten; van
heerlijke wijnen, verse kazen, gedroogde worsten
tot andere verrukkelijke delicatessen. Wij hebben
een ruim aanbod in samengestelde
kerstpakketten, voor iedere prijsklasse een
passend pakket. Kies je favoriet en bestel direct
online! 

"VERS, UNIEK EN EEN HOGE
KWALITEIT, DAT IS WAAR ONZE
KERSTPAKKETTEN VOOR
STAAN"

Let op: 
- Wij zullen contact met je opnemen over de
datum waarop de kerstpakketten opgehaald
kunnen worden bij B.K.O.
- Na het afronden van de bestelling zullen wij zo
spoedig mogelijk de factuur met de btw
specificatie opsturen. 
- Voor bezorging van de kerstpakketten en
eventuele aanvullende verzend/bezorgkosten,
vragen wij je om contact met ons op te nemen. 
- Kleine tip: wacht niet te lang met bestellen, zo
weet je zeker dat de gewenste producten er nog
zijn! 
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Bier Borrels
Ga voor een heerlijke borrel met biertjes. Zo
heeft dit pakket 3 speciaal biertjes met vele
diverse borrel hapjes. 

Wij hebben vele speciaal biertje van
Gebrouwen door Vrouwen, Jopen bier,
Brouwerij het IJ, Lowlander en de plaatstelijk
bierbrouwerij uit Hillegom Klein Duimpje.

"IK HEB ALTIJD GEDACHT
DAT BIER SLECHT VOOR JE
WAS. IK BEN GESTOPT MET
DENKEN"

VOOR EEN HEERLIJKE BORREL 

Natuurlijk heb jij ook een gezellig borrel
zonder alcohol. Daarom ook genoeg 
 borrelpakketten met alcoholvrij drankjes. 

Hiervoor hebben wij heerlijke Lemonades of
Italiaanse frisdranken. Wij vinden het
belangrijk dat jij iets krijgt of geeft wat van
goede kwaliteit is en wat jij niet dagelijks
drinkt. 

In onze borrelpakketten zit een ruime keuze
aan lekkere snacks. Van truffelchips,
kaasvlinders, Italiaanse fuet worsten,
gebrande nootjes en veel meer. En
natuurlijk niet de kaas vergeten! Die
combineren wij vaak met een lekkere
vijgendip of mosterd.

Alcoholvrije Borrels

KERSTPAKKET "BORREL BIER" KOSTEN ZIJN € 31,50

KERSTPAKKET "KLEINE BORREL" MET FRISDRANK KOSTEN ZIJN € 31,50
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Wijn Borrels
Wij hebben vele verschillende
kerstpakketten met wijnen. Onze wijnen
komen uit de beste wijnlanden. Varierend
van prijzen vanaf € 6,25 tot Californische &
Franse wijnen uit een hoger segment.

Ook hebben wij vele biologische en vegan
wijnen. Als je hier voorkeur voor hebt laat
het dan weten. 

"WIJNEN VAN OVER DE HELE
WERELD, MET ALLEMAAL
HUN EIGEN VERHAAL EN
KARAKTER"

VOOR EEN HEERLIJKE BORREL

Veel van onze kerstpakketten zijn
geinspireerd op het hebben van een borrel.
Hoe kan dat ook anders met al het lekkers
dat wij in huis hebben aan wijnen, bier,
kazen en verschillende delicatessen. 

Maar wij hebben ook heel veel items die
jouw borrel helemaal compleet maken. Zo
hoef je met een borrelplank en kaasmesjes
zet alleen nog maar al het lekkers op de
plank te leggen. 

Wij hebben meerdere borrelpakketten
waarbij jouw borrel helemaal compleet is in
verschillende budgetten. 
Zoals de "Lekker genieten" van € 41,50 en
de "Aangeklede borrel" van € 61,-

De complete borrel

KERSTPAKKET "BORREL WIJN" KOSTEN ZIJN € 32,50

KERSTPAKKET "DE PERFECTE BORRELPLANK" KOSTEN ZIJN € 113,95
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Speciaal voor de zoetekauw
 

VOOR DE ZOETEKAUW

Wij hebben natuurlijk ook aan de zoetigheid
liefhebbers gedacht. Zo hebben wij vele
kerstpakketten met heerlijke zoetigheden.
Denk zo aan Chocolade melk en de
chocolade repen van Tony Chocolonely.
Spiced Chai latte en chocolade powders
van Barú. Veel andere zoetigheden zoals
chocolade truffels, nougat, amarettini
koekjes, een bitterkoekjes cake en nog veel
meer lekkernijen. 

Combineer deze zoete traktaties met een
thee, schulp of misschien zelfs Gluhwein en
het kerstpakket is compleet. 

Hoe leuk is het om er nog iets blijvends bij te
doen ook voor zorgen dat je een mooi item
hebt wat je niet op eet en daarna nooit
meer ziet. Maar een item wat jij weekelijks
of misschien wel dagelijk gebruikt. 

Zoals de Cookies trommel waar jij de
lekkernijen uit jouw kerstpakket in kan
bewaren maar daarna ook gebruikt voor
andere koekjes als de visite op de koffie
komt. 

Of de gebaksbordjes en vorkjes, de thee
mokken of het mokkenrek om de lekkernijen
in te serveren.

KERSTPAKKET "CHOCOLAATJE?" KOSTEN ZIJN € 25,-



Heerlijk al die zoetigheden van Tony Chocolonely, Barú en al die andere merken.

Maar hoe leuk is het als je ook iets zelf kunt maken. En nee nu hoef jij niet een hele

ingredienten lijst in huis te halen, want het voorwerk is al voor jou gedaan. Met de

"Een duizel wekkende knuffel" maak jij vanuit 1 pot met alle ingredienten heerlijke

Haverkoekjes met cramberries. Of met de Chocolate powder van Barú maak jij wel

12 mokken aan echt Belgische donkere chocolade melk, met als resultaat intense,

volle chocolade smaak. Het enige wat jij moet doen is een mok met melk

opwarmen.

Zelfgemaakt is nog veel lekkerder
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Ook hebben wij een Italiaans pakket waar alle

benodigheden in zitten het maken van heerlijke

Italiaanse pasta. Zo krijg je het recept om deze

pasta te maken. Maar ook een klein aperitive, een

zoetige afsluiter en twee Italiaanse wijnen om

erbij te schenken. 

Jij hoeft dus niet meer naar de supermarkt, maar

alleen even in de keuken te staan om daarna

heerlijk lang te tafelen.
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Planken
Wij hebben in onze kerstpakketen meerdere
toevoegingen zitten. En zit het er niet in,
dan kan je het altijd toevoegen. Zoals de
planken voor de borrel. Van kleine
borrelplanken tot de Lazy Susan plank. Een
plank die kan draaien waardoor de hele
tafel kan genieten van elk lekkkers door er
simpele draai aan te geven. Zo maakt het
niet uit waar je zit je komt er toch bij. Naast
borrelplank ook leuk om te gebruiken op de
ontbijt tafel en zo het beleg te serveren.

"MET DE LAZY SUSAN
DRAAI JIJ JOUW FAVORIETE
HAPJE NAAR JOU TOE"

DE EXTRA TOEVOEGINGEN

Wij hebben in onze kerstpakketten ook veel
servies zitten. En niet zo maar servies, de
leukste koffie & thee mokken. Leuke
gebaksbordjes met daarbij goudkleurige
gebaks vorkjes. 
Leuke mi gusta glazen, koekjestrommel,
schaaltjes voor de chips en notenmix. En
ook te leuke kaasmesjes, helemaal leuk in
combinatie met een plank. Kortom genoeg
om lekker de winter mee in te duiken of de
kersttafel mee te versieren. 

Daarover gesproken hebben wij ook hele
leuke deco voor op tafel. Zoals de
kandelaren, kaarsen, servetten, placemats
en nog veel meer. 

Servies

TOEVOEGING "DRAAIENDE PLANK" KOSTEN ZIJN € 39,95

TOEVOEGING "2 MOKKEN" KOSTEN ZIJN € 8,-
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Alles om de borrel
compleet te maken
Niet alles hoef jij natuurlijk als een
borrelplank op te maken. Want hoe leuk is
het als jij alle zoetigheden of borrelhapjes in
dit mokkenrek met glazen kan doen! 

Liever een ander bakje in het mokkenrek of
de glazen los voor iets anders gebruiken.
Dat kan je kant ze los halen en er ook een
andere mok of bakje in doen.

"HIERMEE ZIET ELK
BORRELHAPJE OF
KOFFIEMOMENT ER TOCH
TE LEUK UIT"

DE EXTRA TOEVOEGINGEN

In een tijd van oplopende kosten in energie
maar ook vele uitstoot vinden wij het oook
belangrijk om het stukje duurzaamheid aan
te kaarten. Zo hebben wij kaarsen maar ook
een heerlijk plaid waarmee jij de kachel in
de winter een graadje later kan zetten. 

Ook vinden wij het belangrijk om met
duurzame producten te werken. Zo werken
wij veel samen met Tony Chocolonely die
bekend staan om het eerlijke salaris van de
boeren. Werken wij met Brand & Levie die
staan voor een goed leven van de varkens.
En hebben wij veel biologisch en ecologisch
geteste wijnen in ons assortiment waarbij
geen bestrijdingsmiddelen op het land
worden gebruikt. 

Stukje duurzaam

TOEVOEGING "MOKKENREK & GLAZEN" KOSTEN ZIJN € 27,-

TOEVOEGING "KANDELAAR & KAARSEN" KOSTEN ZIJN € 15,90



Op maat? Of ander idee?
Wil je liever zelf je kerstpakket
samenstellen? Ook dit is mogelijk bij ons. Wij
gaan graag in gesprek om uw ideale
kerstpakket samen te stellen. 
 
Wij kunnen ook verschillende stuks producten
voor uw kerstpakketten leveren. Door onze
ruime assortiment in de kaaswinkel kunnen
wij snel handelen. 
 

Ben je stiekem op zoek naar iets anders? 
Neem gerust contact met ons op via 
0252-810056 of mail naar
info@boterkaasenolijven.nl en vraag naar
Corine of Nikki

Wat wij graag van jou ontvangen: 

Budget 
Aantallen 
Data 
Wensen 
Wel of geen alcohol?
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