
Kom proeven!…
Van lekker eten, van onze ambachtelijke MataMataspeciaalbieren, van mooie wijnen envooral van de gezelligheidwaar jij deel van uitmaakt
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1e half jaar in Harderwijk 
MataMata GastroBar
MataMata GastroBar is geen bar in de zin van een bruine kroeg met 
alleen 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.

Toekomstbestendig
MataMata GastroBar wil vooral 
de locatie in Harderwijk zijn waar 
het goed toeven is met lekker eten 
in combinatie met zelf gebrouwen 
ambachtelijk MataMata bier. 

Maar we denken ook na over hoe we 
met onze tijd mee kunnen gaan. Dat 
een geëxplodeerde energierekening 
‘een schop onder onze gat’ is laat 
zich raden. We gaan dus versneld 
over van koken op gas naar 
elektrisch koken. 

We verwachten de komende periode 
ons gasfornuis met zijn vele 
branders in te ruilen voor 
inductieplaten. Dan blijft er nog 
gasgestookte apparatuur over die 
daarna wordt vervangen.

Bier acties
Misschien is het je al opgevallen, de 
sociale media van MataMata heeft 
iedere week een ‘Challenge’ waarmee 
je MataMata bier kan winnen. Kijk 
eens op Facebook!  Ondertussen 
hebben we al enkele winnaars blij 
gemaakt met een hele doos (24 
flesjes) MataMata speciaal bier.
De challenge is makkelijk; raad 
bijvoorbeeld het gewicht van een 
forse vis zoals die door Victor wordt 
schoongemaakt, gefileerd en gebruikt 
in de visgerechten.

Nieuwe menu’s
Tijdens de zomerperiode heeft 
Victor een aantal nieuwe gerechten 
bedacht en ook al op onze 
‘zomerkaart’ gezet. De komende 
periode komen nog meer extra 
gerechten. Laat je ook verrassen 
door de nieuwe vormgeving van de 
menukaarten die vanaf september 
wordt gebruikt. 

Asus
Cross-Out



MataMata GastroBar 
Bruggestraat 22 - tussen Strandboulevard 

West en Markt - Harderwijk
openingstijden: wo - zo van 16.00 tot 23.00 u.

Reserveren:
Tel. 0341 43 01 01 / 06 38 09 33 09

www.matamata.nl

 
Met stapjes
Het gaat goed met MataMata 
GastroBar. Van diverse kanten 
krijgen we te horen dat we iets 
bijzonders toevoegen aan het 
culinaire aanbod in Harderwijk.  
Gasten vinden vrijwel allemaal dat 
ze uitstekend hebben gegeten en 
gedronken, al zijn er wel enkelen die 
aangeven dat de prijzen voorzichtig 
zijn gestegen (net als bij de dagelijkse 
boodschappen), maar begrijpen dat 
dit nodig is om de kwaliteit te blijven 
waarborgen.
Reacties op onze sociale media zijn 
ook lovend, daar zijn we blij mee.
Dank voor alle ontvangen suggesties 
en ook voor de enkele kritische 
noten. Daar kunnen we wat mee en 
dat gaan we zeker ook doen, want 
wij willen ons uitganspunt ‘Relax 
& Enjoy More’ blijven uitdragen en 
verbeteren.

We kijken uit naar de komende 
periode waarin Victor en het team 
de plannen voor december gaan 
uitwerken.
Hij klapte al uit de keuken dat je 
een speciale aanbieding voor de 
feestdagen kunt verwachten. Wat 
deze wordt is nu nog een verrassing, 
maar houd MataMata.nl in de gaten. 
Binnenkort is er een nieuwe rubriek 
‘MataMata Nieuwsflitsen’

Openingstijden
MataMata GastroBar is van 
woensdag tot en met zondag open 
van 16.00 uur tot 23.00 uur. We 
willen wel graag meer open zijn, 
daarvoor zijn Monique en Anouk - 
onze gastvrouwen - op zoek naar 
nieuwe collega’s. En Victor kan wel 
wat hulp in de keuken gebruiken. 
Zodra deze lastige zoektocht naar 
collega’s is ingevuld, willen we meer 
dagen en langere tijden open. 

Houd www.matamata.nl in 
de gaten. Op de website staat 
meer informatie over hoe je kunt 
reserveren en hoe we buiten de 
openingstijden te bereiken zijn.

Nieuwe 
medewerkers 
Helaas hebben we nog steeds geen 
nieuwe collega’s gevonden om ons 
MataMata GastroBar team te 
versterken.
Weet jij iemand die wel wil nadenken 
over een flexible baan bij MataMata 
GastroBar BV? Voor iedere 
sollicitant ligt er - sowieso - een 
cadeaubon klaar voor een lekker 
avondje uit eten bij Victor en zijn 
team.

Victor is te bereiken op 
0341 43 01 01 

Proeverijen
De Butler (Geweldige Wine & Spirits winkel in Harderwijk) gaat de 
komende maanden zeven proeverijen organiseren in onze GastroBar. 
Noteer dus maar vast in je agenda:
 10  september Japanse Whisky
 27  september Italiaanse wijnen

8  oktober Cotes du Rhone wijnen
15  oktober World Wide Whisky

 18  november Rum Rum Rum
 26  november Rouquets Wijnen
 9  december Port met Maurice


