
Kom proeven!…
Van lekker eten, van onze ambachtelijke MataMata speciaalbieren, van mooie wijnen en vooral van de gezelligheid waar jij deel van uitmaakt
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Wij zijn in 2022 in de Harderwijker binnenstad gevestigd en brengen graag 
ons restaurant MataMata Gastrobar onder je aandacht. Onze chef-kok Victor 
Hernadez Carapaica schotelt je met passie zijn overheerlijk Baskische menu 
voor, deze is gebaseerd op de al befaamde Baskische keuken. Naast deze streling 
van je smaakpapillen verwent Victor je met zijn ambachtelijke bieren (hij is ook 
bierbrouwer) en voortreffelijke wijnen. 
 
Kom je met een gezelschap of voor een bijzondere gelegenheid (feestje, vergadering, 
presentatie, proeverij, of anders...), we bespreken graag een speciaal menu naar wens. 
En misschien biedt onze gewelvenkelder uitkomst voor het geval je het besloten wilt 
houden.

Heb je zin in een gezellige avond met 
gastronomische invulling? 
Kom eens proeven van onze maandelijks wisselende menukaart. 
Loop binnen in de Bruggestraat 22, we overtuigen je graag.

 

Santo Tomás 
21 december is de dag van Santo 
Tomás, een feestelijke dag vol Baskische 
tradities waarop de inwoners van San 
Sebastián zich uitdossen in traditionele 
boerenkleding. Op deze feestdag viert 
San Sebastián dé traditionele marktdag, 
nog altijd zoals dat vroeger ook ging. 
Met marktstalletjes die vooral cider 
en de typische lekkernij van die dag 
verkopen: Txistorra worstjes (lijkt op 
Chorizo) in een wrap of talo, zoals dat 
heet. Op het centrale plein wordt ter 
nagedachtenis aan de dierenmarkt van 
toen een enorm varken verloot.

MataMata GastroBar gaat de laatste 
maand van het jaar uit zijn dak met een 
aanbod van enkele bijzondere dagen.

Pub Quiz, wie durft?...
MataMata GastroBar houdt van uitdagingen en wil het komende 

voorjaar een gezellige en smaakvolle pub-quiz organiseren. Let op de 

eerstvolgende nieuwsflits en onze website www.matamata.nl



 

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

25 en 26 december 
Kerstdiner bij 
MataMata GastroBar
Natuurlijk zijn we 25 en 26 
december open, wij serveren voor de 
echte fijnproevers een avondvullend 
en speciaal door onze chefkok Victor 
samengesteld 5-gangen Kerstmenu. 
Kom genieten voor €79,50 per 
persoon, reserveren is noodzakelijk. 

Bierfeest 
Vanaf medio november is het weer tijd 
voor een extra bierfeestje in MataMata 
GastroBar.  Naast de inmiddels 
vertrouwde Bohiem, de Whepa en de 
IPA zijn er twee nieuwe ambachtelijk 
gebrouwen biersoorten bijgekomen.
Speciaal voor de herfst en de winter 
is er DOUBLE UP, een stevig donker 
bier (7,5%) waar je het vanzelf warm 
van krijgt. Dat wordt genieten van deze 
‘dubbel’ van hoge komaf. Het gebruik van 
100% appelstroop geven dit bier een 
aangename rinse smaak. Het zoetje en 
de gebrande mouten doen het heel goed 
bij vlees van de BBQ of een kaas-pintxo
Verder schenkt MataMata GastroBar 
voortaan ook de TEMPO, een Saison 
bier. Op basis van een Belgisch recept, 
ook wel ‘Farnhouse Ale’ genoemd 
varieerde Victor (onze chefkok en 
brouwer) zijn smakenpallet. Kenmerkend 
voor een Saison bier zijn het kruidige, 
Citrus karakter en de droge afdronk. De 
smaak is bitter, zoet, soms ietsjes zurig 
en heeft vaak kruidige en kelderachtige 
aroma’s. 

In San Sebastián  wordt Kerstmis 
de laatste jaren vooral steeds 
uitbundiger gevierd, met overal 
verlichte kerstversiering en traditionele 
kerstmarkten. Het eigenzinnige 
Baskenland heeft ook eigen unieke lokale 
kersttradities. Zoals een heuse Baskische 
kerstman en inwoners in traditionele 
outfit op straat. Maar ook romantische  
kerstverlichting, een indrukwekkend 
verlichte reuzenkerstbal, een Baskisch 
getint kersttafereel in het stadspark en 
een reuzenrad met spectaculair zicht op 
zee in de mooiste stadsbaai van Europa.

Naast al dit moois zijn er rond Kerstmis 
in San Sebastián nog meer dingen die 
je misschien opvallen en die je elders 
niet ziet. Want wat voor mannetje 
bungelt daar nu aan een touw aan de 
schoorstenen? Het is niet de Kerstman, 
maar hij vervult wel dezelfde functie! Het 
is Olentzero, hij komt in,San Sebastián 
en overal in Baskenland.

Kom 31 december 
2022 bij ons ‘Oud en 
nieuw’ vieren
Voor MataMata GastroBar is 31 
december 2022 een speciale dag. 
We kijken terug en weer vooruit in dit 
eerste jaar in Harderwijk. Samen met 
genodigden maken we deze avond de 
balans op. Wil je er bij zijn? Geef je dan 
vroegtijdig op, want vol is vol en we 
willen het vooral ‘Relax & Enjoy More’ 
houden. Zeg maar een - ons kent ons 
- feestje met om twaalf uur weer zo’n 
typische Spaanse gewoonte: samen 
op iedere klokslag een gepelde druif 
snoepen. Dit gaat jou en ons beslist 
geluk voor het nieuwe jaar brengen!..

Kerstmenu 2022
MATAMATA–Hapje  Verrassend aperitief

DE LEPEL  Schelpdieren, romige rijst met Moscatel wijn

GROEN EN MEER Salade van eendenkonfijt en groene mosterd

LELIJK MONSTER Geroosterde zeeduivel met inktvis farce

GEEF ME VLEES Ossenhaas met geglazuurde kastanjes

ZOETE FINALE Millefeuille gebak, banketbakkersroom en ijs

Hoe vieren Basken 
de Kerstdagen? 


