
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matamata nieuwsbrief Juni 2022 # 1 

Nieuw in Harderwijk; MataMata GastroBar 
 
MataMata GastroBar is geen bar in de zin van een 
bruine kroeg met veel drank en een borrelgarnituur.  
Wij serveren in de beste tradities van Baskenland in 
Noord-Spanje, de Pintxo.  
Victor, onze Chef-kok voegt daar zijn eigen Zuid-
Amerikaanse twits aan toe voor nog meer 
smaakbeleving. 
 

 

MataMata website en socials 
 
MataMata GastroBar is ook gestart met een eigen 
website. Zie www.matama.nl  
Wij zijn actief op alle sociale media zoals 
Facebook, Instagram te vinden. Kijk ook eens op  
Google Maps, Tripadvisor en Social Deal. 

MataMata GastroBar 
 
Waar voorheen de 
Dolle griet was 
gevestigd in de 
Bruggestraat 22 te 
Harderwijk is (na een 
hele metamorfose) nu 
onze GastroBar 
geopend. 
Informeel, vriendelijk en 
Gezellig. Oordeel zelf 
Wij horen graag jullie 
commentaar. 

MataMata GastroBar introduceert 
Pintxo’s  
 
Wat is zo bijzonder aan Pintxo’s 
 
Pintxo proberen is wat anders dan Tapa eten. 
Eigenlijk zijn het lekkere wat luxere Spaanse 
voorgerechten.  
Bij ons gebaseerd op de Baskische keuken; 
hmmmmmm lekker zullen foody’s zeggen! 
 
Je kiest uit onze menukaart complete niet al te 
grote gerechten, het gaat immers om het 
genieten. Een, twee gerechten? Net wat je wilt. 
Deze worden vers bereid en uitgeserveerd.  
 
Daarna nog iets anders proberen? De keuken 
staat er klaar voor met heerlijke hoofdgerechten 
(de secundo’s) 
 
Om het genieten (Relax & Enjoy More) nog even 
te laten voortduren zijn er de ”afmakers”, onze 
desserts. 
 
Nieuwsgierig geworden? Op www.matamata.nl 
staat steeds het menu uitgebreid weergegeven. 
Zodra Victor weer wat nieuws heeft bedacht 
wordt daar het menu als eerste getoond. 
 

 

http://www.matama.nl/
http://www.matamata.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van Februari tot Mei 2022 
 
MataMata GastroBar is 5 februari 2022 opengegaan. Voorzichtig, dat wel. De Covid maatregelen 
waren nauwelijks opgeheven en gelukkig we konden al gasten (binnen een heel pakket van 
maatregelen) ontvangen. Gelukkig was en is iedereen toch wel nieuwsgierig naar wat nu een 
GastroBar is. We hebben in 4 maanden tijd toch al zo’n 1000 gasten laten genieten.  
De aanloopprobleempjes zijn weggepoets, de schade door de hevige storm en regen in februari is 
gerepareerd en we konden zelf de kelderruimte voorzien van een nieuw uiterlijk. Daardoor is de 
GastroBar in staat nog meer gasten tegelijk te ontvangen.  
Over geplande specifieke activiteiten in onze kelder; meer informatie in volgende nieuwsbrieven 

 

Ambachtelijk Bier 
 
Tijdens de Covuid-pandemie is Victor niet 
bij de pakken gaan neerzitten maar is hij 
zijn eigen ambachtelijke bieren gaan 
ontwikkelen. Daardoor kun je nu van 3 
speciaal gebrouwen biertjes voor de echte 
liefhebber genieten: 
MataMata Bohem pilsener 
MataMata Whepa een zachte IPA 
MataMata IPA.  
 
Natuurlijk zijn er ook speciaal 
geselecteerde Spaanse wijnen voor bij het 
Menu 
 
Wij blijven het zeggen: Relax & Enjoy More 

Openingstijden. 
 
MataMata GastroBar is op dit moment van woensdag tot en met zondag iedere dag open van 16.00 
uur tot 23.00 uur open. We zouden wel graag meer open zijn maar onze Monique en Anouk - onze 
gastvrouwen - zijn wel eerst op zoek naar nieuwe collega’s. Ook Victor kan wel wat hulp in de keuken 
gebruiken. Zodra we deze toch wel moeilijke zoektocht naar collega’s hebben ingevuld gaan we meer 
en langer open. Hou www.matamata.nl in de gaten.  
Op de website staat ook nog meer informatie over hoe je kunt reserveren en hoe we buiten de 
openingstijden te bereiken zijn. 

PR en Communicatie 
 
Met het uitbrengen van deze eerste nieuwsbrief is 
ook het startsein gegeven voor meer directere 
benadering van potentiële gasten. In Heerlijk 
Harderwijk staat deze maand al een artikel over 
MataMata GastroBar. Victor geeft dan ook een van 
zijn favoriete recepten prijs. HeerlijkHarderwijk is op 
diverse plekken in Harderwijk gratis op te halen. 
 
Verder worden alle sociale media en website steeds 
voorzien van de laatste nieuwtjes en gaan we 
specifieke doelgroepen benaderen met de vraag of 
zij voor speciale gelegenheden ook aan onze 
GastroBar willen denken. Dus, verjaardagen, 
familiefeestjes, vergaderingen en proeverijen?  
E-Mail naar info@matama.nl 

Relax & Enjoy More 
 
 

 

http://www.matamata.nl/

