
WELCOME AT NEIGHBOURS 



STEAMED BUN      € 8.75 
gekruid lamsgehakt van ons eigen Amelander  
lamsvlees - tzatziki  

 

CARPACCIO      € 10.10 
runderbeef | truffelmayonaise | Manchego |  
pijnboompitten 

 

GAMBA SPIESJES               € 10.75  
2 gamba spiesjes | knoflook-kruidenolie | brood 

 

TARTAAR VAN BIET    € 7.25 
wasabimayonaise | crostini van bladerdeeg 

GEROOKTE NOORSE ZALM  € 9.75 
mosterd-dilledressing 

 

MOZZARELLA STICKS   € 7.50 
krokant jasje | tomaten oregano dip 

 

NACHO’S      € 7.20 
kaas | ui | tomatensalsa | guacamole 

 

DAGSOEP           vanaf € 5.50 
Ambachtelijk bereid en wisselt dagelijks. 
De bediening adviseert u graag! 

 

Geen zin om te kiezen? Laat je verrassen door onze koks!  
Een samenstelling van diverse gerechten en meer. Geserveerd op een prachtige 

etagère, vanaf 2 personen te bestellen. Een echte aanrader! 
 
 

NEIGHBOURS BITES 

STARTERS 

STARTERS & BITES 

STARTER 

Diverse voorgerechten om samen  van  
te genieten 

€ 14.50 p.p. 

MAIN DISH 

Verschillende warme hoofdgerechten, 
gebaseerd op het seizoen 

€ 24.00 p.p. 

Heeft u een allergie? Meld het onze bediening. 

We horen graag als de kok  ergens rekening mee moet houden! 



SATÉ       €18.50 
van de haas | kroepoek | pindasaus 
 

RIB EYE       € 25.00 
250 gram van echt Hollands lakenvelder rund |  
knoflook-chilliboter 
 

CHICKEN MOZZARELLA   € 19.50 
kruidige kip | tomaat | mozzarella | saus van pesto  
en crème fraîche 

 

SPEENVARKENKOTELETTEN  € 23.00 
licht gepekeld | saus van champignon en grove  
mosterd 
 

NEIGHBOURS BURGER   € 20.50 
flame grilled 100% rundvlees | broodje | cheddar | bacon |  
gebakken ui | Jack Daniëls cocktail saus 
 

HOLSTEINER SCHNITZEL   € 21.00 
gebakken aardappels | gebakken ei | kappertjes | ansjovis 

 

LAMSBRAAD      € 24.00 
rosé geserveerd | huisgemaakte lamsjus 
 

DUET VAN LAM     € 22.00 
combi van lamskoteletten en lamsfilet 

SCHELVIS     € 21.00 
spinazierisotto | kreeftenjus 

 

SLIPTONGEN     € 21.00 
in boter gebakken 
 

MAKREEL     € 19.50 
citroen | knoflook | groene kruiden 

MEAT FISH 

MAIN DISHES 

Heeft u een allergie? Meld het onze bediening. 

vegetariAN 
GEGRILDE GROEN TEN    € 17.00 
veganistisch | huisgemaakte tomatensaus | gele rijst 
 

QUICHE       € 17.00 
huisgemaakte groentequiche | pesto crème fraîche 
 

PULLED JACK BURGER   € 18.00 
broodje | gemarineerd pulled jack fruit | sla |  
augurk | tomatensalsa 

WIST U DAT? 

 

Het lamsvlees wat bij ons op de kaart staat, is ons eigen lamsvlees. Echt Amelander lamsvlees. 
 
 

Deze exclusieve vleesgerechten komen van de gezamenlijke zoute weiden, ook wel ‘De Vennoot’ 
genoemd, die je aan de Oostkant van Ameland kunt vinden. Door de invloeden van de Waddenzee 

bij eb en vloed krijgen de lammeren een unieke samenstelling van kruiden voorgeschoteld, 
waardoor dit vlees zijn ziltige smaak verkrijgt… 

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met bijpassend garnituur  



FRIKANDEL     € 8.50 
patat | mayonaise | appelmoes 
 

KROKET      € 8.50 
patat | mayonaise | appelmoes 
 

KIPNUGGETS     € 8.50 
patat | mayonaise | appelmoes 

 

BROODJE HAMBURGER  € 8.50 
patat | mayonaise | appelmoes 

 

SATÉ      € 9.50 
patat | mayonaise | appelmoes 

 
 

 

CHOCOLADE SUNDAE   € 7.75 
ambachtelijk softijs | een keur aan chocolade  
smaken 
 

FRUIT SUNDAE    € 7.75 
ambachtelijk softijs | vers fruit | aardbeiensaus 
 

KARAMEL SUNDAE   € 7.75 
ambachtelijk softijs | karamelsaus | fudge 
 

LEMON CURD BOWL   € 8.00 
citroen sorbetijs | lemon curd | merengue 
 

CHEESECAKE    € 8.00 
huisgemaakte cheesecake | rood fruit 

 
 

afterbites 

KIDSMENU & AFTERBITES 

Special coffees 

kidsmenu 

NEIGHBOURS COFFEE   € 6.50 
Buremer Bargeslokje | koffie | slagroom 
 

BALLUMER COFFEE   € 6.50 
Nobeltje | koffie | slagroom 
 

DOKKUMER COFFEE   € 6.50 
Berenburg | koffie | slagroom 
 

IRISH COFFEE    € 6.70 
Jameson | koffie | slagroom 

 

FRENCH COFFEE    € 6.70 
Grand Marnier | koffie | slagroom 
 

ITALIAN COFFEE    € 6.70 
Amaretto | koffie | slagroom 

Heeft u een allergie? Meld het onze bediening. 

CEASAR SALADE    € 19.50 
mesclum en romaine sla | gegrilde kip | bacon | ei |  
Manchego | ansjovis | croutons 

 

GEITENKAASSALADE   € 19.00 
frisse salade | gegratineerde geitenkaas | honing | 
noten | fruit 
 

VISSALADE     € 21.50 
frisse salade | fruits de mer | zalm | gamba's |  
wakame 

salad 



DRINKS 

Hoya de Cadenas, Spanje, ecologisch, rood 
Druifsoort: tempranillo 
Aroma: rijpe kersen, zwoele specerijen 
Smaak: warm, rond 
Afdronk: uitgebalanceerd, geconcentreerd  

 

 -per glas € 3, 90   - per fles €  18, 00 

Hoya de Cadenas, Spanje, ecologisch, wit 
Druifsoort: chardonnay, sauvignon blanc 
Aroma: citrus, oranjebloesem, kruidig 
Smaak: volume, evenwicht 
Afdronk: fruitige sensatie    

 

-per glas € 3, 90   - per fles €  18, 00 

Hoya de Cadenas, Spanje, ecologisch, rosé 
Druifsoort: bobal 
Aroma: aardbeien 
Smaak: fruitig, verfrissend zuurtje 
Afdronk: lang, geurig 

 

 -per glas € 3, 90   - per fles €  18, 00  

La Linda, Argentinië, wit 
Druifsoort: Torrentés 
Aroma: rozengeur, lavendel 
Smaak: fruitig, bloemig 
Afdronk: soepel, fris 

  

 -per glas € 5, 75   - per fles €  24, 95 

Huiswijn, zoete witte wijn  

 

 -per glas € 3, 90   - per fles €  19, 00 

bieren 
Van de tap 
Heineken, 0.25,      € 2, 60 
Heineken, 0.50 (Hercules),    € 5, 10 
Speciaalbier, vanaf     € 4, 50 
 
Op de fles 
Amelander bier: blond, tarwe & stout   € 4, 80 
Orval Trappist Ale      € 4, 80 
Corona         € 4, 70 
Heineken 0.0 (alcoholvrij)                 € 3, 10 
Amstel Radler / Radler 0.0    € 3, 20 
Liefmans       € 3, 20 
Erdinger Weissbier        € 3, 80 
Desperado      € 4, 70 

Nobeltje       € 3, 10 
Amelander kruidenbitter    € 3, 10 
Buremer Bargeslokje                                € 3, 10 
Jonge & oude jenever       € 3, 10  
Bessenjenever        € 3, 10  
Vieux          € 3, 10 
Berenburg         € 3, 10 

Binnenlands gedistilleerd 

wijnen 

buitenlands gedistilleerd 

aperitieven 

Sherry pale dry / medium dry   € 3, 40 
Port rood / wit            € 3, 40 
Martini rood / wit       € 3, 40 

Koffie                                                          € 2, 50 
Espresso       € 2, 50 
Cappuccino       € 2, 80 
Koffie verkeerd       € 2, 80 
Latte macchiato       € 3, 50 

Thee         € 2, 60 
Verse muntthee     € 3, 50 
Verse gember thee     € 3, 50 

Warme chocomel       € 3, 30 
Warme chocomel met slagroom    € 3, 80 

Warme dranken 

Bacardi                                           € 4, 20 
Amaretto       € 4, 30 
Grand Marnier        € 4, 30 

Ons assortiment is te groot om alles op te noemen, 
vraag aan de bediening naar het sortiment  

specials 

Wiskey/cognac 

Jameson Scotch Whisky                             € 4, 20 
Jack Daniel’s                       € 5, 20 
Glenfiddich single malt 12 years      € 6, 70 
Johnny Walker Red         € 4, 60 
Johnny Walker Black       € 5, 10     
Southern Comfort     € 5, 20 
Courvoisier        € 6, 30 
Remy Martin VSOP     € 6, 30 

Non alcoholisch 

Diverse frisdranken (cola, sinas, ect.)              € 2, 60 
Earth water (0,33L) , still & sparkling  € 2, 60 
Fristi/Chocomel/Melk    € 2, 60 
Fuze tea sparkling & green   € 2, 70 
Verse jus d’orange     € 3, 85 
Earth water (0,75L) , still & sparkling  € 7, 50  

G&T’s       met Fever Tree tonic 
Hendricks                                           € 7, 80 
Bombay Sapphire                                          € 7, 80 

 

Aperol Spritz     € 8, 40 

 

Jack & coke      € 8, 60 

 

TIP! 
Grand Ginger     € 8, 60 
(Grand manier, rivella & limoen) 

 


