
 

 

 

 

 

             

 

 

ORANGERIE MATTEMBURGH 
 

 

 

‘HET EETBARE 
LANDGOED’ 

  



 

 

 

 

 

             

Midden in de prachtige natuur van de Brabantse Wal, daar waar Brabant 

Zeeland kust en België omarmt, ligt Landgoed mattemburgh. Op deze 

historische locatie laten wij u graag genieten van ons Eetbare Landgoed. In 

onze sfeervolle orangerie, waar vroeger de meest unieke collectie 

kuipplanten van Nederland Overwinterde, servering wij nu de fijnste 

gerechten. Met het beste uit eigen tuin, de toppers uit de streek en alles 

recht van het land. Met passie gekweekt, geselecteerd en bereidt. 

Geniet ervan! 
 

Aperitief 
Cava Arte Latino Brut        6 

Aperitief Orangerie Mattemburgh      6.5 

Champagne de Castellane Brut      7.5 

Liever een wijn of cocktail?  

Vraag de bediening naar de mogelijkheden. 

 
 
  



 

 

 

 

             

Voorgerechten 

 
 
     GRAVAD LAX  13.5 

Gemarineerde zalm | wakamé | mierikswortel 
 

 VITELLO FORELLO 13 
Kalfslende | forelmayonaise | kappertjes-ijs 

 
 GEGRILDE WATERMELOEN 11 

Serranoham | olijventapenade | olijfolie 
 

 CARPACCIO 10.5 
Pestomarinade | oude kaas | rucola 

 
 YELLOWTAIL KINGFISH 16.5 

Leche de Tigre | picalilly | sesam 
 

 BURRATA  15 
Tomaat | basilicum | olijfolie 

 
 BISQUE 9.5 

Soep | Hollandse garnalen 
 

 MOESTUINSOEP 7.5 
Soep naargelang het aanbod van de binnentuin 

 

 

Voor gezelschappen vanaf 10 personen serveren we een speciaal keuzemenu per tafel. 

Speciale dieetwensen en allergieën dienen vooraf bij de reservering gemeld te worden. 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

             

 Hoofdgerechten 
 

 LAM  26 

Stoof en rack | polenta | muntjus | doperwt 

 OSSENHAAS 28 

Wortel | knolselderij | gepofte knoflookjus 

 IBERICO RACK 24 

Langzaam gegaard | bonne femme | spek | citroenjus 

 MATTEMBURGER 15 

Rozemarijn frites | frisse salade | spek | ei 

 KREEFT 26.5 /49   

 Halve of hele | lamsoor | rozemarijn frites   

 VANGST VAN DE DAG 24.5 

Bouillabaisse | venkel | rouille 

 VERSE MAKREEL 18 

Zwarte pasta | antiboise | groene asperge 

 CEASAR SALADE 15 

Geroosterde kip | Bergse ansjovis | oude kaas 

 GEITENKAAS SALADE 14 

Geitenkaas | vijgenchutney | notenmix 

Voor gezelschappen vanaf 10 personen serveren we een speciaal keuzemenu per tafel. 

Speciale dieetwensen en allergieën dienen vooraf bij de reservering gemeld te worden. 

 
 



 
 

 

 

 

      

 Desserts en Moestuinmenu  
 

  KAAS 16.5 

Kaasatelier | kletzenbrood | appelstroop 

 HONINGPARFAIT 8.5 

Appel | bastogne | tijm 

  PAVLOVA 9.5 

Zomerfruit | yoghurtijs | verveine 

 CHOCOLADE 12 

Ganache | aardbeien | tonkabonenijs 

 

MOESTUINMENU 

3- | 4** | OF 5*** GANGEN 

TOMAAT 

Hollandse nieuwe | Parmezaan | olijf 

PREI ** 

Tom Ka Gai | scheermessen | kokos 

BLOEMKOOL*** 

Pannacotta | pastrami | vadouvan 

COURGETTE 

Parelhoen | aubergine | couscous 

KERS 

Cheesecake | sorbet | gebakken kers 

3-gangen 33.5 | 4-gangen 42.5| 5-gangen 51.5  


