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Prachtige suites ingericht met de mooiste design en kunst, een gepassioneerde uitbater en persoonlijke 
aandacht voor de gast. Hotel Goud en Zilver in Gorinchem heeft alles in huis om je een fijn verblijf 

te bezorgen, zo ontdekte Rivierenland Business.

Goud en Zilver is opgericht door Bert Roubos, 

een Gorcumse ondernemer die jarenlang in 

talloze hotels verbleef. Terwijl we inchecken 

onder genot van een glaasje wijn vertelt hij 

over zijn drijfveren om zijn eigen hotel te 

openen. “Na een vermoeiende lange werkdag 

is er niets zo prettig als thuiskomen op een 

plek waar je jezelf kunt opladen. Al is een 

kamer nog zo prachtig, vaak ontbreekt een 

persoonlijke touch.” Gastvrijheid begint 

volgens hem al bij de ontvangst. “Hier krijgen 

gasten niet even snel een sleutel in hun hand 

gedrukt, maar ontvangt iedereen een warm 

welkom.”

UNIEKE SUITES
Goud en Zilver biedt op twee locaties in het 

historische centrum van Gorinchem zeven 

unieke suites. De naam verwijst naar een van 

de gebouwen van het hotel, waar vroeger de 

handel in Goud en Zilver floreerde. De liefde 

voor design en kunst is onmiskenbaar terug 

te vinden in de suites van Goud en Zilver, zo 

ontdekken we wanneer Bert ons meeneemt 

op een tour langs alle suites. We vallen van 

de ene in de andere verbazing. Zelfs bij de 

Standard Suites valt op dat deze met enorm 

veel liefde zijn ingericht. Hier vind je unieke 

meubelstukken, kunst en accessoires. Strakke 

gietvloeren worden gecombineerd met etni-

sche kelims, beeldjes uit alle windstreken en 

stoere geweien. Soms ook met een knipoog. 

De suites hebben meer weg van een appar-

tement dan een hotelkamer, alleen al door de 

afmetingen en de volledig ingerichte keuken. 

Qua comfort komt de gast niets tekort: zo is 

er een luxe massagedouche, een groot bed 

met fijn bedlinnen, een full HD flatscreen 

tv en een gratis minibar. Naast de Standard 

Suites zijn er nog twee suites die ook uitste-

kend geschikt zijn voor gasten die er langer 

verblijven. De Wortman Suite heeft twee 

slaapgedeeltes op een oppervlakte van 80 

vierkante meter, met diverse niveauverschil-

len en is daardoor geschikt voor 4 personen. 

Voor ons is de Linge Suite gereserveerd, dat 

zoals de naam al doet vermoeden, gelegen is 

aan de rivier De Linge en een eigen terras aan 

het water heeft. Ook deze kamer is enorm 

qua afmetingen en voelt als een echt ‘huis’. 

Wie goed op deze kamer rondkijkt ontdekt 

prachtige curiosa, zoals opgezette vlinders en 

kleine Chinese tafereeltjes achter glas. 

HOTEL GOUD EN ZILVER
THUISKOMEN BIJ

ZELFS BIJ DE STANDARD SUITES 
VALT OP DAT DEZE MET ENORM 
VEEL LIEFDE ZIJN INGERICHT. 
HIER VIND JE UNIEKE 
MEUBELSTUKKEN, KUNST EN 
ACCESSOIRES.
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KRUIDEN EN JASMIJN
Hoewel we de hele avond zouden kunnen spenderen in onze suite, besluiten 

we te gaan dineren bij Kruiden en Jasmijn in de oude vestigingsstad Woud-

richem. Gasten van Goud en Zilver kunnen gebruikmaken van een speciaal 

arrangement, waarbij gasten vlakbij het restaurant afgezet worden door de 

watertaxi en ’s avonds weer naar het hotel teruggebracht worden.  

Kruiden en Jasmijn is gelegen in een monumentaal pand dat bovendien een 

prachtige beeldentuin heeft. 

Chef-kok en eigenaar Patrick de Rade heeft zijn sporen verdiend in ’t Wees-

huys, Gravin van Buren en de Verdraagzaamheid en laat zich inspireren 

door de Franse keuken, maar ook door andere continenten. Een blik op 

de kaart leert dat er veel gekookt wordt met dagverse seizoensgebonden 

streekproducten en biologische ingrediënten, maar het paradepaardje is 

toch wel de Big Green Egg, een keramische barbecue die geïnspireerd is op 

een Aziatische kleioven. Gerechten die hierop bereid zijn krijgen een extra 

smaakaccent. Ook de wijnkaart biedt uitstekende wijnen van onder andere 

kleine eigenzinnige wijnmakers en dat alles voor een uiterst vriendelijke 

prijs.  Naast dat het eten er verrukkelijk is, ontbreekt het ons de hele avond 

aan niets. Kruiden en Jasmijn bestaat uit een klein team van enthousiaste 

mensen, die weten hoe ze hun gasten met volle teugen kunnen laten ge-

nieten. Dit restaurant matcht uitstekend met hotel Goud en Zilver, want ook 

hier krijg je het gevoel thuis te zijn. 

www.kruidenenjasmijn.nl

AANDACHT VOOR DE GAST

’s Ochtends worden we uitgerust wakker. In La Kantina, waar An-

nemarie, de zus van Bert, de scepter zwaait, genieten we onder 

het genot van een Italiaanse koffie van een ontbijt dat met veel 

zorg klaargemaakt is. Ook hier is er alle aandacht voor de gast. 

Niet alleen omdat de ontbijtruimte niet groot is, maar ook door-

dat Annemarie een fijne gesprekpartner is die oprecht geïnteres-

seerd is in haar gasten. De tijd die we doorgebracht hebben bij 

Goud en Zilver is veel te snel voorbij gegaan. Binnenkort zullen 

er echter drie nieuwe suites geopend worden. Een goed excuus 

om snel nog een keer terug te gaan!

Discover Hospitality www.gz-suites.com

Kruiden en Jasmijn is gelegen in de 
sfeervolle vestigingsstad Woudrichem.
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