
 

 

 
 
 

 
Mat. Catering &  
 

NOEDELBAR RAMEN 
 

 

kruiden je eindejaarsfeest! 
 
Ook dit jaar brengen we samen een  
Japans-geïnspireerd eindejaarsmenu 
tijdens de feestdagen. 
 

Kies voor ons suggestiemenu of combineer zelf 
een selectie van gerechtjes hiernaast. 

 
____ 

 
 

Ons suggestiemenu € 48,00 pp. 

Selectie hapjes: 
edamame + traag gegaard buikspek, gewokt in pikante 
kool + kipspiesje in zoete sojasaus + gefrituurde scampi met 
koolsla + oester in saké- en gemberdressing 
 

+ Schelvis in beurre blanc, dashi & gebrande citroen 
 

+ Japanse curry met eend, geserveerd met  
gepekelde groenten en rijst óf aardappelgratin 

 

+ Vanilleroomsoesjes met misokaramelsaus 

____ 

HAPJES OM TE DELEN 
 

EDAMAME veggie € 5,00 
Gestoomde sojaboontjes 
 

TSUKEMONO veggie € 5,00 
Selectie gepekelde groenten 
 

YAKITORI  € 6,50 
Kipspiesjes in zoete sojasaus (6 stuks) 
 

TSUKUNE  € 7,00 
Kipgehaktballetjes in zoete sojasaus (6 stuks) 
 

GYŌZA  € 6,50 
Verse dumplings met gehakt & scampi (5 stuks) 
Veggie met edamamevulling mogelijk. 
 

EBIKATSU  € 8,00 
Gefrituurde scampi met koolsla (5 stuks) 
 

DAIKON DENGAKU € 8,00 
Gestoofde rammenas met kipgehakt 
 

KAKI NO SASHIMI € 7,00 
Oesters in saké- en gemberdressing (2 stuks) 
 

SHAKE NANBAN € 8,00 
In citrus gemarineerde, kortgebakken zalm 
 

BUTA KIMCHEE       € 8,00 
Traag gegaard buikspek, gewokt in pikante kool 

VOORGERECHTEN 
 

OKONOMIYAKI € 12,50 
Japanse koolpannenkoek met buikspek & scampi 
Veggie met extra veel groentjes mogelijk. 
 

Onze suggestie € 16,50 
Schelvis in beurre blanc, dashi & gebrande citroen 

 
HOOFDGERECHTEN 
 

KARE RAISU veggie € 15,00 
Vegetarische curry met aardappel & wortel 
Geserveerd met rijst, ei & gepekelde groenten 
 

TANTAN-MEN € 14,00 
Verse noedelsoep met pikant gehakt, ei & groenten 
 

Onze suggestie met vlees    € 18,00 
Gevuld kalkoengebraad in champignonroom 
Geserveerd met aardappelgratin & wintergroenten 
 

Onze suggestie met vis    € 18,50 
Vispannetje met kreeftenjus & venkel 
Geserveerd met puree & gewokte spinazie 
 

NIKUJAGA € 18,50 
Japanse wildstoofpot met spruitjes & rammenas 
Geserveerd met rijst óf aardappelgratin 

 
NAGERECHTEN 
 

YUZU PANNA COTTA € 6,50 
Roomdessert, geïnfuseerd met Japanse citrus 
 

Onze suggestie € 6,50 
Vanilleroomsoesjes met misokaramelsaus 

Mail je bestelling naar matthias@mat-catering.be 
vóór 20/12. We sturen je een bevestiging terug! 
 
Betaal per overschrijving, ten laatste 1 werkdag 
voor de afleverdatum. We leveren je bestelling 
GRATIS aan huis op 24 of 31 december. 


