
 

 

Klassiek met een twist. 
 

Bij Mat. presenteren we Frans-Belgische keuken met, door onze culinaire 
reizen, een heerlijke knipoog naar het Verre Oosten. Bestellen kan via 
matthias@mat-catering.be tem. 17/12 (Kerst) of tem. 23/12 (Nieuwjaar). 

 
Vooraf op tafel (prijs per 2 personen - veggie) 
 

Turks brood met 3 huisbereide spreads: € 7,50 
edamame & tofu / currymascarpone & dadels / hummus 
 
Koude hapjes 
 

Carpaccio van Charolais met klassieke garnituren & truffelolie € 2,50 
Vietnamees lenterolletje met varkensvlees & verse kruiden € 3,00 
Tartaar van Sint-Jacobsnoot, miso & tuinkers € 2,50 
Zijden tofu met umeboshiconfituur (veggie) € 2,50 
 
Warme hapjes 
 

Ravioli met varkensvlees in pikante gember- & tomatensaus € 1,70 
Zalmtosti met verse truffelmayonaise € 2,00 
Gegratineerde oester in champagnesaus € 3,50 
Krokante bloemkoolspiesjes met currytartaar (veggie) € 2,50 
 
Soepen (prijs per liter) 
 

Tomatenroomsoep met balletjes € 4,00 
Oosterse pompoensoep (veggie) € 6,50 

 
Je bestelling staat klaar bij Noedelbar Ramen (Oudburg 51, 9000 GENT) op een afgesproken 
tijdstip, in koelverpakking en met duidelijke opwarminstructies. Bestellingen vanaf 200 euro 
worden gratis aan huis geleverd. Prijzen per persoon & inclusief BTW. 

 

 

 
Koude voorgerechten 
 

Carpaccio van Charolais met klassieke garnituren & truffelolie € 13,50 
In G&T gemarineerde zalm, rode biet & truffelaardappel € 15,50 
 
Warme voorgerechten 
 

Tongrolletjes in kreeftenjus € 14,00 
Duo van scampi & St. Jakobsnoot met venkel & Noilly Pratsaus € 14,50 
Oosters stoofpotje met tomaat, pepers & ei (veggie) € 13,50 
 
Hoofdgerechten 
 

Varkensgebraad in champignonroom / wintergroenten & gratin    € 16,00 
Kalkoengebraad in champignonroom / wintergroenten & gratin € 18,00 
Varkenshaasje in rode wijnsaus / groentenpuree € 16,50  
Eendenborstfilet in mangosaus / zoete aardappelfrietjes € 19,50  
Hertenrugfilet in Grand Veneursaus / wintergroenten & gratin € 26,00 
Vispannetje / puree € 17,50 
 
Nagerechten 
 

Klassieke chocolademousse € 5,00 
Baileysmousse met koekjescrumble & munt € 6,00 
Gebakken yoghurt met mandarijn € 6,50 

  



 

 

FEESTELIJK JAPANS! 
 

Authentiek Japans voor Kerst & Nieuw? Ontdek de feestelijke suggesties 
van Noedelbar Ramen, ons fysieke restaurant in Gent, al dan niet in 
combinatie met de lekkerste rijstwijnen van Oh! My Sake. 

 
VOORAF OP TAFEL (prijs per 2 personen - veggie) 
 

Gekruide edamameboontjes € 5,00 
Tsukemono of gepekelde seizoensgroenten: € 7,50 
spruitjes / rammenas / sojascheuten  
 

saké-suggestie SPARKLING DRY per 200 ml. € 10,00 
 
KOUDE HAPJES 
 

Zoete omelet met gepekelde rammenas - tamagoyaki € 2,50 
Eierflan met shiitake & scampi - chawanmushi € 3,50 
Rauwe oester in gepekelde gember- & sakédressing € 3,50 
In yuzu gepekelde, kortgebakken zalm - shake nanban € 4,00 
 
WARME HAPJES 
 

Huisbereide dumpling met varkensvlees & scampi - gyōza € 1,50 
Gegrilde kipspiesjes (2 stuks) in zoete sojasaus - yakitori € 3,00 
In misoboter gebakken champignons (veggie) € 4,00 
 

saké-suggestie HANASHIZUKU rosé per 300 ml. € 12,00 

 
Je bestelling staat klaar bij Noedelbar Ramen (Oudburg 51, 9000 GENT) op een afgesproken 
tijdstip, in koelverpakking en met duidelijke opwarminstructies. Bestellingen vanaf 200 euro 
worden gratis aan huis geleverd. Prijzen per persoon & inclusief BTW. 

 
KUSHIKATSU of JAPANSE FONDUE (prijs per 2 personen) 
 

Typisch gerecht uit Ōsaka, dat kan gegeten worden als voor-  
of hoofdgerecht. Inclusief dip & gemarineerde spiesjes: € 30,00 
varkenshaasje / kip / scampi / zalm / pompoen / lotuswortel /  
rammenas / broccoli / shiitake / hardgekookt ei 
 

saké-suggestie MIYAMIZU NO HANA per 300 ml. € 15,00 
 
HOOFDGERECHTEN 
 

Koolpannenkoek met scampi & buikspek - okonomiyaki € 10,50 
Noedelsoep met eend, lente-ui & bladpeterselie - kamu soba € 15,00 
Wildstoofpotje met rijst - nikujaga € 18,50 
Aardappel- & wortelcurry met rijst & ei - kare raisu (veggie) € 16,00 
 

saké-suggestie BONDS WELL WITH BEEF per 180 ml. € 13,00 
 
NAGERECHTEN 
 

Chocoladebrownie met miso € 5,00 
Matcha panna cotta € 5,00 
Cake met mandarijn & amazake of gefermenteerde rijst € 6,00 
 

saké-suggestie YUZU UMESHU per 180 ml. € 7,50

x 



 

 

 
 

 
________ 

 
Keuzestress? Kies 1 van onze vaste 

menuformules hiernaast. 
 

Bestellen - menu of á la carte - kan  
via matthias@mat-catering.be tem. 17/12 (Kerst) of 

tem. 23/12 (Nieuwjaar). Orders vanaf 200 euro worden 
gratis aan huis geleverd. 

 

________ 

Menu 1 
40 euro per persoon 

 
edamame / zalmtosti / gegrilde kipspiesjes / chawanmushi 

 

duo van scampi & St. Jakobsnoot met venkel & Noilly Pratsaus 
 

kalkoengebraad in champignonroom / wintergroenten & gratin 
 

OF 
 

eendenborstfilet in mangosaus / zoete aardappelfrietjes 
(+ 2 euro per persoon) 

 

Baileysmousse met koekjescrumble & munt 

 
Menu 2 

49 euro per persoon 
 

edamame / zalmtosti / gegrilde kipspiesjes / chawanmushi 
 

in G&T gemarineerde zalm, rode biet & truffelaardappel 
 

hertenrugfilet in Grand Veneursaus / wintergroenten & gratin 
 

gebakken yoghurt met mandarijn 


