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Mofongo’s verhaal
In de jaren 90 maakte Parick Beijk als fotograaf van de onderwaterwereld, in
Groningen beter bekend als horecaman en entrepreneur, een langdurige reis
door de Cariben. Als geboren en getogen Arubaan, onderwaterfotograaf en
levensgenieter was dit een vanzelfsprekende reisbestemming, een diversiteit van
culturen, exotische gerechten en een fantastische onderwaterwereld. Op elke
bestemming maakte hij met locale duikers tochten naar ongerepte maar vooral
kleurrijke duikplekken. Tijdens een boottocht in de monding van St. Lucia op zoek
naar een bijzondere haaienhabitat van de bullshark, raakt hij aan de praat met
een opmerkelijke man. Deze charismatische persoonlijkheid, die zich voorstelde
als Mr. Mofongo bleek het leven te leiden waar je bloed sneller van gaat stromen,
Beijk was geïntrigeerd en luisterde aandachtig naar de fantastische verhalen… er
moest ook nog gedoken worden en de bullsharks werden minder spannend dan
vooraf gedacht. Na de duik nodigde Mr. Mofongo Beijk uit om samen een borrel
te drinken, een hele eer! Bij een klein strandtentje bestelden zij een pitcher
Mojito die de heren tijdens de verhalen samen soldaat maakten… een legende
was ontdekt.
Mr. Mofongo. Een man die geboren is in de oerwouden van Zuid-Amerika,
waarschijnlijk op de grens van Brazilië en Bolivia. Zijn vader was een Italiaanse
zendeling die na het niet kunnen volbrengen van zijn missie zich gevestigd heeft
in een klein dorpje. Jaciparana. Zijn moeder was de dochter van het stamhoofd
van het nabijgelegen bosnegerdorp Guajara Mirim aan de Rio Mamoré, die na
haar huwelijk met een vreemde zendeling in eerste instantie door haar stam
verstoten is. Om het stamhoofd ter wille te zijn, zwoer haar kersverse echtgenoot
de rest van zijn dagen te wonen bij de stam en nam hij haar vadersnaam aan,
Mofongo…
Al gauw ontstond het eerste kind uit dit huwelijk, Maximo Mofongo.
Opgroeiende in de binnenlanden, leerde Mofongo al vroeg jagen, immers
dat was voor hen de bron van voedsel. Zijn moeder maakte van wat er ook
geschoten werd, de meest heerlijke gerechten. En zo werd Mofongo’s passie voor
uitheems eten al snel aangewakkerd… Zijn vader, een ontwikkeld man die zijn
missie als zendeling nog steeds in het bloed had, gaf hem dagelijks onderwijs.
Deze brede ontwikkeling kwam hem al snel van pas. Een eeuwigdurende strijd
over grond met de Braziliaanse regering werd door Mofongo op 19-jarige leeftijd
opgelost. In oude archieven ontdekte Maximo Mofongo dat er meer dan 3.400
hectare grond tot het dorp behoorden, na een juridische strijd van twee lange
jaren waren er drie koffieplantages officieel eigendom geworden van Familie
Mofongo. Vanaf deze periode noemden iedereen hem Mister (Mr.) Mofongo, het
respect wat hij al snel verdiende.

Al op jonge leeftijd trok Mr. Mofongo de wereld in, op jacht naar spanning! Een
avonturier van het eerste uur, een charmeur van de oude stempel, die met zijn
tanige uiterlijk menig vrouwenhart sneller heeft doen kloppen. Met een oude
verweerde lederen rugzak, waarin hij zijn weinig bezittingen bewaard, zwerft
hij sinds jaar en dag de wereld over, op zoek naar avontuur en spanning. Hij kan
geweldig genieten van de diversiteit van culturen.
Ergens in de nadagen van de negentiger jaren, werd Mofongo’s interesse voor
Nederland aangewakkerd. De Mojitos en de mooie verhalen waren voldoende
basis om contact te houden met Beijk. Uiteindelijk is bij hun derde ontmoeting,
dit keer op de Filippijnen, afgesproken dat Mr. Mofongo een keer naar
Nederland kwam. Hij bezocht Beijk in diens woonplaats Groningen. Verbaasd en
zeer prettig verrast was hij, toen hij de horecabedrijven van Beijk zag. Duidelijke
invloeden van Amerika, vooral Zuid-Amerika en de Caribbean, veroorzaakten
een oprechte belangstelling! Vanaf het moment dat hij zijn reis vervolgd heeft,
blij het fenomeen horeca door zijn hoofd spoken. Toen Beijk hem dan ook
vertelde dat hij medio 2003 een nieuwe zaak wou beginnen, bood hij aan om
hier in deel te nemen.
De voortzetting van Mofongo’s ontdekkingsreis is ondertussen weer een feit.
Van elke stek waar hij verblijft stuurt hij Beijk de meest fantastische recepten
van gerechten, bijzondere relikwieën of leuke souvenirs. Restaurant Mr.
Mofongo kan gezien worden als een eerbetoon aan een bijzondere man. Wij
zullen u vanzelfsprekend op de hoogte houden van hetgeen Mr. Mofongo
allemaal meemaakt, ook in de vorm van de meest exotische gerechten.

Voorgerechten

Hoofdgerechten

Bites & dips met aioli en verse kruiden					€6,5

Groene shakshuka met geitenkaas, spinazie en courgette en ei

€16,5

Thaise rode curry met linzen, kokos en koriander				€6,5

Cataplana, Portugese stoofschotel met chorizo, gamba’s 		
en mosselen
Dit gerecht kan ook vegan worden bereidt					

€21,5

Bites & dips with aioli and fresh herbs

Thai red curry with lentils, coconut and coriander

Javaanse pindasoep met doppinda’s en sambal				€6,5
Javanese peanutsoup with sambal

Tiradito van zalm met passievrucht, avocado en tomaat
Tiradito of salmon with passionfruit, avocado and tomato
(Tiradito is een a la minute gemarineerde ceviche)

Mesclun salade met Freekeh, dadels, noten en yoghurt
Salad with Freekeh, dates, nuts and yogurt

€12,5

€11,5

Carpaccio van dungesneden runderlende met truffel
en Parmezaanse kaas									€12,5
Thin sliced sirloin with truffle and Parmesan cheese

Antipasti (2 tot 3 personen)
Antipasti (2 or 3 persons)

						€16,5

Green shakshuka with goat cheese, spinach, zucchini and egg

Portuguese stew with chorizo, shrimps and mussels (optional vegan)

€17,5

Indiase Tandoori curry met pandanrijst en limoen			
€17,5
- met beef of vis									€21,5
Indian Tandoori curry with rice and lime (optional beef or fish)

Flame grilled steak met kimchi en stoombroodjes			
Flame grilled steak with kimchi and steamed buns

€22,5

Mofongo’s Caribbean ribs met mango-chili chutney 			
€20,5
en zoete aardappel frites								
Mofongo’s Caribbean ribs with Mango-pepper chutney and sweet potato

Javaanse sateh met Surinaamse bami en zoetzuur 			

€19,5		

Risotto met pompoen, spinazie, mascarpone 				
en Parmezaanse kaas
Risotto with pumpkin, spinach, mascarpone and Parmesan			

€17,5

Mofongo’s nacho pulled beef met cheddar, guacamole en		
Mexicaanse groenten

€15,5

Javanese Sateh with Surinam style noodles and pickles

Nacho’s with pulled beef, cheddar, guacamole and Mexican vegetables

Dagelijks wisselend seizoensgerecht met vers gedraaide pasta!
Vraag onze collega’s of neem een kijkje op de krijtborden
Homemade pasta dish based on the season
Ask our colleagues or check our chalkboards

Desserts
Mofongo’s hotpot met roomijs, brownie en miso karamel		

€7,5

Lemoncurd met marmelade van roodfruit en merengue		

€7,5

Mochi van mango met maracuja en kokosschuim				

€7,5

Mofongo’s hotpot with ice cream, brownie and miso caramel
Lemoncurd with marmalade of red fruits and meringue
Mango Mochi with maracuja and coconut

Kaasplankje 4 of 6  								
€9,75 / 12,75
Proeverij van verschillende kaassoorten met chutney en brood
Tasting of different cheeses with chutney and bread

Mofongo’s coffee special								€9,5
Koffie of cappuccino geserveerd met zoetigheden en een huisgestookt
likeurtje
Keuze uit:
Salty Caramel
Limoncello
Vanille likeur
Hazelnoot likeur
Coffee or cappuccino served with sweets and a house distilled liqueur
Choose from:
- Salty Caramel
- Limoncello
- Vanilla Liqueur
- Hazelnut liqueur

