
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matamata nieuwsbrief Juli 2022 # 2 

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 en andere typische Baskische 
gerechten. Victor, onze Chef-kok voegt daar zijn eigen 
Zuid-Amerikaanse twits aan toe voor nog meer 
smaakbeleving. 
 

 

Even voorstellen 
Vrijwel alle dagen dat MataMataGastroBar open 
is zul je onze gastvrouwen Monique en Anouk 
achter de bar of aan je tafeltje ontmoeten. Zij 
houden erg van gezelligheid, een ontspannen 
sfeer en doen er alles aan om het de gasten naar 
de zin te maken. Wil je iets weten of bestellen en 
heb je uitleg nodig? Zij weten raad. 

MataMata GastroBar 
 
Wisten jullie dat ons 
keldergewelf nu ook 
gereed is voor de 
ontvangst van gasten? 
 Informeel, vriendelijk 
en gezellig. Oordeel 
zelf en kijk eens rond. 
Wij horen graag jullie 
commentaar.  
Ook voor privé feestjes, 
zakendiners of spceiale 
presentaties of 
proeverijen. 

MataMata GastroBar  
 
In de keuken zwaait Victor (voluit Victor Daniel 
Hernandez Carapaica) de scepter. Ook het steeds 
wisselende menu is van zijn hand. Hij werkt 
uitsluitend met verse producten en baseert de 
receptuur volledig op zijn ervaring met en in de 
Baskische keuken. Met zijn Zuid-Amerikaanse 
achtergrond en werkend in 5 landen heeft hem 
een breed perspectief op “lekker eten” gegeven.  
 
‘Mijn voorliefde voor de verfijnde keuken leerde ik 
vooral in mijn Baskische periode (Spanje). 
Werkend in en proevend bij de verschillende bars 
en restaurants die daar strijden om het beste van 
het beste, kwam ik in ongelooflijke lokalen, die 
decennialang dezelfde ultieme gerechten 
bereiden.  
Het aangeboden smakenpalet is iets om je als kok 
echt door te laten inspireren. 
Dat is dan ook het hoofdidee in ons Gastrobar 
concept: de beste pintxo (met mijn eigen Zuid 
Amerikaanse twist) als keuze gerecht. Het delen 
van een gevoel, een gastronomische ervaring.  
Dit alles gaan we, gecombineerd met zelf 
gebrouwen ambachtelijke bier (MataMata craft 
beer) en andere speciale wijnen, tot een veel 
gevraagd concept in Harderwijk tot wasdom 
brengen.  
Zeker weten” 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juni 2022 
Voor het gemak tellen we Koningsdag maar even mee als we stellen dat onze GastroBar een prima 
juni maand achter de rug heeft. Ook de opening tijdens Aaltjes dagen is niet ongemerkt 
voorbijgegaan aan de vele dagjesmensen en Harderwijkers. We hebben de ramen wagenwijd 
opengezet en wel heel veel liters Sangria en speciaal bier zijn daardoor genuttigd. Bij mooi weer 
gaan we dit vaker doen. Langer open in de weekends en met een directe benadering van onze 
gasten. Uiteraard hebben we dan ook iets speciaals uit de keuken bij onze ambachtelijke 
klaargemaakte Sangria (eigen recept) en onze speciaal bieren.  
 

 

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 we zijn wel eerst op zoek naar 
nieuwe extra collega’s. Ook Victor kan wel wat hulp in de (spoel) 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. 

 
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. 
 
Alle sociale media en website worden 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. Onze kelder is daar 
speciaal voor ingericht. Dus, verjaardagen, 
familiefeestjes, vergaderingen en proeverijen?  
E-Mail naar info@matama.nl 

Relax & Enjoy More 
 

 

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

