
Bezorg- en af haal restaurants op Ameland
Parc Koudenburg 
Oosterhiemweg 42, Hollum.
Tel.: 0519-554367.
Dagelijks vers bereide pizza’s. 
Voor meer informatie bel 0519 - 554367.

BUREN
’t Nije Huuske Ameland
Strandweg 24, Buren.
Tel.: 06 - 55777399. www.nijehuuske.nl
Wij hebben heerlijke afhaal menu’s die telefonisch zijn te bestellen 
voor 16.00 uur.

Pizzeria de Branding
Strandweg 42, Buren.
Tel.: 0519 - 542201.
Afhalen van onze pizza’s en pasta’s. 
Kijk voor het menu op: www.pizzeriadebranding.nl of bestel online op 
www.pizzeria-debranding.nl

Neighbours Grill & Bites 
Strandweg 65, Buren. 
T. 0519 - 54 28 61.
W. www.neighbours.nu (iedere dag open)
Geniet nu van de heerlijke gerechten van Neighbours Grill & Bites thuis 
op de bank! Tussen 17.00 uur en 20.00 uur bezorgen we het zelfs bij je 
thuis (in Nes & Buren), als je niet wilt of kunt afhalen. Bestellen en online 
betalen doe je via onze website www.neighbours.nu, of bel met
0519-542861! Stay at home. Enjoy Neighbours!

Snackcounter Ameland
Strandweg 65, Buren.
T. 0519 - 54 28 61. 
W. www.snackcounter-ameland.nl (iedere dag open) 
Een snelle hap afhalen of laten bezorgen? Dan is de Snackcounter
de perfecte plek voor uw favoriete snack!
Wij bieden een groot assortiment aan ijsjes, snacks en (ras)patat.
Ook vegetariërs kunnen kiezen uit een ruim aanbod.
Bestel en betaal simpel via onze app. Take away your hunger!

Restaurant StrAnders
Strandweg 71, Buren.
Take away, verse vis, fish & chips, sushi, fingerfood, seafood. 
Dagelijks geopend 12.00 - 20.00 uur.
Bestellen kan online via www.resuarantstranders.nl

Döner fabriek Ameland
Fabriekspad 2, Buren.
Tel.: 06 - 42475726
www.donerfabriekameland.nl
Heerlijke Turkse gerechten versbereid. Dagelijks afhalen.
Bezorging over het gehele eiland vanaf 17.00 uur. Voor meer informatie 
en menukaart zie onze website: www.donerfabriekameland.nl

Buren’s Snackbar
Hoofdweg 4a, Buren.
Tel.: 0519 - 542747.
Geopend van 16.00 uur tot 20.00 uur.

Eetcafé de Driesprong
Hoofdweg 15, Buren.
Tel.: 0519 - 542922
Email: driesprongameland@hotmail.com
www.driesprongameland.nl
Kijk voor de heerlijkste gerechten om mee te nemen op onze website. 

Klein Vaarwater
Klein Vaarwaterweg 14, Buren.
Tel.: 0519 - 542156 
Ons cafetaria is dagelijks geopend van 12.00 – 19.30 uur voor
take away gerechten.

Restaurant Koaikershuus
Kooiplaats 6, Buren.
Tel.: 06 - 52343200
Vrijdag tot en met zondag bezorgen van diner aan huis. Warm en vers 
thuis geleverd tussen 17.00-20.00 uur. Bestellen voor 16.00 uur.

BALLUM
Plaza `t Kruuspunt
Strandweg 11,  Ballum.
Tel.: 0519 - 554370.

Eetcafé de Boerderij
Camminghastraat 22, Ballum.
Tel.: 0519 - 554214.
info@eetcafedeboerderij.nl
www.eetcafedeboerderij.nl/bezorgen
Uw adres voor heerlijke maaltijden om af te halen of te laten bezorgen! 
Dagelijks telefonisch of via WhatsApp bereikbaar tussen 11.00 en
20.00 uur voor uw bestellingen!
Wij bezorgen gratis over geheel Ameland!

Strandpaviljoen Ballum
Strandovergang, Ballum.
Tel.: 0519 - 554024.
Suprise box € 17,50. Gevuld met: moorkop, appelkruimeltaart, banaan/
straciatella kwarktaart, carrotcake, cheesecake en chocoladebrownie. 
Dripcake € 45,-. Taart met een vulling van chocola/mango of aardbei. 
Wil je liever iets anders? Wij hebben ook hartige tarten.
Voor meer informatie: 0519-554024. Wij vragen u 24 uur van te voren
te bestellen, zo krijgt u altijd vers gebak. 

HOLLUM
De Griffel eet & drinklokaal
Bel of app naar: 06 - 51317063.
De gehele dag bereikbaar voor de bestellingen.
Zie voor ons wisselende menu: www.degriffelameland.nl
Dagelijks gratis bezorgen tussen 17.00 en 19.00 uur in Ballum en Hollum. 
In het weekend extra speciale gerechten en acties! 

Cantina Dolores
Yme Dunenweg 1, Hollum. 
Tel.: 0519 - 554520.
www.bestellen.hoteldolores.nl
Wij bezorgen heerlijke Mexicaanse gerechten over het gehele eiland. 
Kijk voor de menukaart op onze website.

Pizzeria Il Vulcano
Schoolstraat 1, Hollum.
Tel.: 0519 - 554164.
Wij bezorgen onze pizza’s over het gehele eiland.
Afhalen is ook mogelijk. Kijk voor onze mogelijkheden op:
www.ilvulcano.nl

Hotel-brasserie de Walvisvaarder
Johan Wilhelm Burgerstraat 4, Hollum.
Bel of app 06 46062751 / 0519 - 554256
info@dewalvisvaarder-ameland.nl
Vrijdag, zaterdag en zondag bezorgen wij over het gehele eiland vanaf 
17.00 uur. Op genoemde dagen is afhalen uiteraard ook mogelijk.
Voor meer informatie en voor ons menu kijk op:
www.dewalvisvaarder-ameland.nl

Bij Hen op Ameland
Westerlaan 9, Hollum.
Tel.: 0519 - 556345.
Bij ons kunt u de heerlijkste gerechten afhalen. Kijk voor onze
menukaart op www.bijhenopameland.nl/eten-bij-hen/

Vishandel Metz
Oranjeweg 10, Hollum.
Tel.: 0519 - 556294. 
Kijk voor openingstijden en afhaal- en bezorgmogelijkheden op: 
www.vishandelmetz.nl 

Qurios Brasserie
Oranjeweg 42, Hollum.
Tel.: 0519 - 728201. 
Haal de keuken van Qurios in huis.
De Takeaway van Qurios is vanaf medio februari 5 dagen per week 
geopend. (maandags en dinsdags gesloten)
We bereiden authetieke en verrassende wereld gerechten.
Rendang uit Indonesie, Pasta’s uit Italie en Quesadilla uit Colombia.
Bestel via onze app: qurios.nl/ontdek-qurios/app of bel 0519-728 201
De minishop van Qurios biedt een dagelijkse broodjes service aan,
7 dagen per week van 8:00 uur tot 12:00 uur.

NES
Nescafé Take Away
Van Heeckerenstraat 10, Nes. 
Van Heeckerenstraat 10, Nes
Bel of app: 0621867462 of 0519-542760
Email: info@nes-cafe-ameland.nl
Heerlijke gerechten vers bereid. Iedere vrijdag, zaterdag en zondag.
Van 17 - 28 februari elke dag geopend. 

Chinees restaurant Hong Yun
Strandweg 1, Nes Ameland.
Tel. 0519 - 250044.
Afhalen en bezorgen van Chinese gerechten over het gehele eiland. 
Kijk voor onze mogelijkheden op www.hong-yun.nl

Osorio World’s Kitchen
Strandweg 50, Nes. 
Bel of app: 06 - 85570322 of 0519 - 769007
Email: Info@osorio.nl
Bij ons kun je afhalen van 12.00 tot 20.00 uur.
Vrijdag, zaterdag en zondag bezorgen wij over het gehele eiland.
Kijk voor onze menukaart op: www.osorio.nl 

Grand Café Brood
Strandweg 51, Nes.
Tel.: 0519 - 252323.
Geopend voor het afhalen van ontbijt, lunch en diner en geopend 
voor de gasten van Landal Ameland.
Kijk voor onze uitgebreide mogelijkheden op:
www.broodopameland.nl

Strandpaviljoen Sjoerd
Strandweg 70, Nes.
T. 0519 - 54 23 89 (overdag)
W. www.sjoerd-ameland.nl (iedere dag open)
Een keer zin in een andere pizza dan het standaard aanbod?
Bekijk Sjoerds bijzondere pizza’s op onze website.
Bestel en betaal simpel en snel via www.sjoerd-ameland.nl.
Dagelijks afhalen op het strand of laat je pizza tussen 17.00 uur en
20.00 uur bij je thuis bezorgen in Nes en Buren.
Sjoerd bezorgt je een lekker stuk.

Eet & Drinkcafe de Herberg
Tel.: 06 - 46064663.
www.amelandbezorgt.nl
De lekkerste spareribs, burgers en menu’s.
Wij brengen van vr. t/m zo. vanaf 16.00 uur de lekkerste gerechten van 
eetcafé de Herberg bij u aan de deur.

Restaurant Binnen
Marten Janszenstraat 2, Nes.
Tel.: 0519 - 542030
Lekker voor onderweg of thuis.
Elke dag geopend voor het afhalen van de heerlijkste gerechten. 
Kijk ook op www.binnenopameland.nl/menukaart

Restraurant De Hekseketel
Torenstraat 11, Nes.
Delivery & take away, grill food, borrelboxen, plates.
Dagelijkse geopend 12.00 - 20.00 uur. 
Bestellen kan online via www.hekseketel.nl

Vishandel Metz
Reeweg 27, Nes.
Tel.: 0519 - 542017. 
Kijk voor openingstijden en afhaal- en bezorgmogelijkheden op: 
www.vishandelmetz.nl

Frankie’s Rib en Steakhouse
Torenstraat 11-c, Nes.
Tel.: 0519 - 542418.
Dagelijks geopend voor het afhalen van onze gerechten.
Zie voor de mogelijkheden op:
www.frankiesameland.nl/afhalen

Hotel-Restaurant de Jong
Reeweg 29, Nes 
Tel.: 0519 – 542016
Elke dag geopend voor Take away koffie, lunch en diner
Voor meer informatie en menukaart: www.hoteldejong.nl

Kijk voor de complete agenda ook op deamelander.nl


