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Hipper & Kolfbaan ligt te midden van de ommuurde binnenstad van 

Gorinchem.  

Deze vestingstad bestaat sinds het jaar 1000 en was ooit de achtste 

grootste stad van Holland. Het stadje, waar de liefelijke Linge in de 

Merwede uitmondt, mag een groot aantal historische monumenten tot haar 

rijkdom rekenen. 

 

Hipper & Kolfbaan, gelegen in het midden van het land, is gemakkelijk 

bereikbaar over de weg, via het spoor of over het water. Tevens kunt u 

gebruik maken van de naast gelegen parkeergarage (kazerneplein).  

Mede hierdoor is Hipper & Kolfbaan dé ideale locatie voor ieder denkbaar 

evenement: uw bruiloft, bedrijfsfeest, jubileum, verjaardag, promotie, 

informele vergadering of zakelijke bijeenkomst.  

Kortom alle feesten en partijen.  

 

Hipper & Kolfbaan onderscheidt zich vooral door een bijzondere, stijlvolle 

locatie en het goede gastheerschap. Al vele jaren zijn wij gewend te zorgen 

voor een vlekkenloze organisatie en optimale culinaire verzorging van 

feesten en evenementen. Naast een officiële trouwlocatie, zijn wij ook een  

unieke event-&  meeting locatie.  

Wij organiseren in goed overleg een fantastische dag voor u en al uw gasten 

 

U bent welkom in die bijzondere sfeer en unieke ambiance van  

Hipper & Kolfbaan.  

 

Wij maken elk event bijzonder! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Bianka den Breejen 

& 

Team 
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Feesten, bruiloften en partijen 
 

Een bijzondere sfeer, gecreëerd door de romantiek en de kleurrijke ambiance met de 

combinatie van culinaire specialiteiten. 4 zalen én een fantastische Stadstuin maken 

Hipper & Kolfbaan uniek. 

 

Wanneer u, uw gasten op een bijzondere wijze wilt ontvangen, is dit dé locatie.  

 

Hipper & Kolfbaan is de perfecte locatie voor o.a Bruiloften, vergaderingen, 

bedrijfsfeesten, diverse familiefeestjes, verjaardagen, recepties , reünies en/of 

kraamfeest. Niets is ons te veel. 

 

Zeg het JA-woord in Hipper &Kolfbaan! 

 

 

Voor uw gemak treft u een overzicht aan van diverse arrangementen. Mocht u 

persoonlijke wensen hebben dan horen wij het graag, wij kunnen dan een arrangement 

op maat maken. 

 

Receptie arrangement ( vanaf 50 personen) 
Tijdsduur 2 uur. Onderstaande prijzen gelden per persoon. 

 

Ontvangst met een champagnoise of koffie/thee met soesjes & luxe koekjes.  

Onbeperkt dranken binnenlands gedistilleerd. 

1 luxe koud hapje en 2 warme hapjes. 

 

€16.95  

 

Enkele suggesties ter uitbreiding of aanpassing van uw receptie of feest arrangement: 
Onderstaande prijzen gelden per persoon, per stuk 
 

Luxe zoutjes          € 0.90 

Fuetworstjes          € 1.00 

Nacho’s + salsa         € 1.50 

Griekse Olijven         € 1.25 

Diverse Hapjes koud & warm (zie lijst bittergarnituren)  prijs vanaf  € 0.80 

Gesorteerd Gebak/petitfour vanaf       € 2.95 

Bruids petitfour ( luxer)        € 3.95 
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Feest arrangementen 
Vanaf 80 personen. Onderstaande prijzen gelden per persoon 

(Uiteraard kunnen we ook een arrangement op maat schrijven aangepast aan uw persoonlijke wensen) 

 

Feest arrangement 1 
Van 20.15 uur t/m 00.45 uur 

 

Ontvangst met champagnoise, welkomst cocktail of montescroppino ( + € 0,75) 

Onbeperkt dranken binnenlands gedistilleerd. 

Gedurende de avond wordt er 5x een warm hapje geserveerd. 

Ter afsluiting een warm worstenbroodje. 

 

€27.50 

 

Feest arrangement 2 
Van 20.15 uur t/m 00.45 uur 

 

Ontvangst met champagnoise , welkomst cocktail of montescroppino ( + € 0,75) 

Onbeperkt dranken binnenlands gedistilleerd. 

Luxe zoutjes op tafel. 

Gedurende de avond wordt er 1x een koud luxe hapje en 5x een warm hapje geserveerd. 

Ter afsluiting koffie/thee met een warm saucijs- of kaasbroodje. 

 

€29.95 

 

Feest arrangement 3 
Van 20.15 uur t/m 00.45 uur 

 

Ontvangst met champagnoise ,welkomst cocktail of montescroppino ( + € 0,75) 

Onbeperkt dranken binnenlands gedistilleerd. 

Luxe zoutjes en olijfjes op tafel. 

Halverwege de avond wordt een Hapjes buffet gepresenteerd. 

Ter afsluiting koffie/thee met bonbons. 

 

€ 43.95 
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Enkele suggesties ter uitbreiding of aanpassing van uw receptie of feest arrangement: 
Onderstaande prijzen gelden per persoon, per stuk 
 

Luxe zoutjes         € 0.90 

Griekse olijven        € 1.25 

Fuetworstjes         € 1.00 

Nacho’s & salsa        € 1.50 

Gesorteerd Gebak/petitfour vanaf      € 2.95 

Koffie/thee naschenken        € 1.90  

Dranken buitenlands gedistilleerd (vanaf)     € 4.00 

Diverse Hapjes koud & warm (zie lijst bittergarnituren)  prijs vanaf € 0.80 

Hapjes buffet         € 23.50 

Tapas buffet         € 27.50 

 IJsco kar         € 3.75  
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Zoete lekkernijen 
Voor ontvangst bij uw feest, bruiloft, receptie, partij of gewoon lekker bij de koffie. 

Onderstaande prijzen gelden per persoon. 

 

Ontvangst met koffie/thee en  

ambachtelijk gebak (gesorteerd) of petitfour.           € 4.95 

Bruids petitfour ( + € 0.50) 

Foto afdruk op petitfour (+€ 0.30) 

 

Of maak een keuze uit onze onderstaande lekkernijen;  
Prijzen zijn inclusief koffie/thee 

 

Soesjes          € 3.50 

Luxe koekjes          € 3.95 

Roomboterkoekje        € 2.25 

Bonbon          € 3.00  

Roomboter cake         € 3.50 

Macarons         € 3.95 

Muffins (diverse smaken) groot      € 5.75 

Etagères zoete lekkernijen       € 4,50 

 

 

Taarten buffet 

 

Een ruime selectie van taarten. Hierbij moet u onder andere denken aan taarten van 

fruit, slagroom en Limburgse vlaaien in diverse smaken.  

€ 5.50 

Bruidstaart 

 

Graag laten wij dit vakwerk aan specialisten over zodat u een taart krijgt die geheel 

persoonlijk en uniek is. De kwaliteit, creativiteit en originaliteit zorgen ervoor dat u op de 

mooiste dag van uw leven de mooiste bruidstaart hebt.  

 

Uiteraard bent u vrij om een bakker of patissier van uw keuze te benaderen. Wij 

adviseren u graag bij het kiezen van een bakker of patissier.  

 Als u zelf uw bruidstaart of gebak verzorgt, rekenen wij  serviesgeld. 
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Ontbijt 
Een goed begin van de dag 

 

Bonjour 
Vanaf 25 personen 

Croissant, jam en roomboter 

Handfruit  

Jus d´orange 

Koffie en thee 

 

€ 10.75 per persoon 

 

Goede start  
Vanaf 25 personen 

 

Diverse broodsoorten 

Zoet en hartig beleg 

Melk, yoghurt en diverse graansoorten 

Handfruit, jus d’orange 

Koffie en thee 

 

€16.95 per persoon 

 

Morning Glorie 
Vanaf 25 personen 

 

Diverse soorten broodsoorten 

Zoet en hartig beleg 

Gerookte zalm 

Melk, yoghurt en diverse graansoorten 

Roerei, spek en halve tomaten uit de oven 

Pannenkoekjes 

Danish pastries 

Vers fruit  

Groene salade 

Jus d’ Orange 

Koffie en thee 

 

€ 25.95 per persoon 
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Lunch 
 

Soep combo 
Vanaf 25 personen 

Dagverse huisgemaakte soep met een keuze uit diverse sandwiches. 

Belegd met onder andere; Gezond, Brie met honing & Walnoot en gerookte zalm 
(uiteraard is ander beleg in overleg mogelijk) 

Koffie en thee 

 

€ 17.50 per persoon 

 

 

Broodmaaltijd  
Vanaf 25 personen 

 

Huisgemaakte soep van de dag 

Diverse broodsoorten  

Zoet en hartig beleg 

Handfruit 

Koffie en thee 

 

€ 18.95 per persoon 

 

 
Enkele suggesties ter uitbreiding of aanpassing van uw lunch: 
Onderstaande prijzen gelden per persoon. 

 
Dagverse melk en/of karnemelk       € 2.00 

Kroket (Van Dobben)          € 2.50   

Huzarensalade         € 5.50 

Kipsaté           € 5.25 (2 stokjes) 

                      € 6.25 (3 stokjes) 

Lasagne (vegetarisch) prijs vanaf 20 personen     € 3.95 

Kwark & yoghurtjes         € 2.50 

Handfruit prijs per stuk vanaf       € 1.00  

Vers fruit           prijs op aanvraag 
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Brunch  
Vanaf 25 personen serveren wij deze brunch. 

 

Brunchen is een maaltijd die is samengesteld uit ontbijt (breakfast) en lunch (lunch). 

Onze brunch bestaat uit verscheidene voorgerechten, tussengerechten, broodjes, 

hoofdgerechten en desserts.  

Een brunch kan in het weekend genomen worden of doordeweeks, er zijn geen vaste 

regels voor. 

 

Soep 

Diverse broodsoorten 

Danish pastries 

Zoet en hartig beleg 

Roerei en spek 

Gerookte makreel & forel 

Hartige taarten uit eigen keuken 

Balletjes met pinda saus 

Zoete lekkernijen 

Groene Salade met div. dressings 

Handfruit 

Koffie, thee, melk en jus d’orange 

 

€ 32.50 per persoon 

 

Enkele suggesties ter uitbreiding of aanpassing van uw brunch: 
Onderstaande prijzen gelden per persoon 

 

Beenham met honing/ mosterd saus  prijs vanaf 20 personen  €   6.95 

          prijs vanaf 30 personen  €   5.95  

          prijs vanaf 40 personen  €   4.95 

Rijst           €   1.50  

Lasagne (vegetarisch) prijs vanaf 20 personen    €   3.95  

Varkens medaillons in champignonsaus      €   5.95 

Rundvleessalade        €   4.95 

Kartoffelsalade        €   3.95 

Visschaal (makreel, Noorse garnalen, rivierkreeftjes, gerookte forel) €   8.95  

Luxe visschaal (gerookte zalm, gerookte paling, hollandse garnalen) € 12.95  

Dessert buffet          €  9.95 
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High tea 
Vanaf 20 personen serveren wij deze High tea 

 

De high tea of zoals de Engelsen het noemden ook wel afternoon tea is ontstaan in de 

19de eeuw. De 7de hertogin van Bedford, Anna had in de late namiddag (afternoon) een 

zodanige trek dat ze niet meer kon wachten tot het avond eten. De oplossing was een 

pot thee met een lichte snack.  

‘s Zomers keerde ze terug naar Londen en zette deze traditie voort. Men voelde zich zeer 

vereerd als men een uitnodiging van de hertogin ontvingen voor haar “afternoon tea”.  

 

Dit werd al snel opgepikt door de “upperclass” en in een mum van tijd was de “afternoon 

tea” een begrip in het Verenigd Koninkrijk. De afternoon tea is inmiddels uitgegroeid tot 

een “high tea” met niet alleen hartige hapjes, maar ook veel lekkere zoetigheden. 

 

Om deze gezellige manier van thee drinken voor te zetten en het dicht bij huis te houden 

kunt u bij ons reserveren.  

 

Onbeperkt diverse thee soorten (koffie en water op aanvraag). 

Selectie van 3 verschillende soorten sandwiches (gezond, ei & gerookte zalm) 

Selectie van verschillende zoete lekkernijen waaronder; bonbons, soesjes,  

cakes, koekjes, danish pastries, taarten etc. 

 

€ 22.50 per persoon 
Tijdsduur 2 uur 

 

Het is mogelijk om uw gasten feestelijk te ontvangen met een glas champagnoise  

(meerprijs € 4,95) 

 

Na en/of tijdens de high tea is het mogelijk om nog te genieten van een lekker drankje of 

een goed glas wijn. Tevens kunt u de high tea ook nog uitbreiden met diverse hapjes. 

( de dranken tijdens de high tea gaan op nacalculatie). 
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Diner 
 

Tijdens uw feestavond serveren wij in goed overleg met u een culinair diner.  

U bepaald zelf de keuze en het aantal gangen.  

 

Of wat dacht u om u te laten verrassen door onze Chef? Hierbij kunt u kiezen uit vlees, 

vis of vegetarisch.  

 

Uiteraard houden wij rekening met uw vegetarische gasten en gasten met speciale dieet 

wensen of allergieën . Graag vernemen wij uw keuze minimaal één week van te voren. 

 

Tevens werken wij met producten van het seizoen. Wat dacht u van Zeeuwse mosselen 

of het heerlijke witte ‘goud’ uit Limburg: asperges. 

 

 

Wijnen: om tijdens uw diner te genieten van een heerlijk glas wijn, adviseren wij u graag 

in uw keuze. Wij beschikken over een breed assortiment wijnen. 

 

Tafelwater: wij bieden u een keuze uit diverse merken water onder andere Evian, Voss, 

H2O, Sourcy en Bling. 

 

Uiteraard kunt u ook “Gorcums water” bestellen. Dit serveren wij, indien gewenst, met 

een schijfje citroen en verse munt. 
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Walking diner (vanaf 20 personen) 
Walk your way through paradise..... 

 

Stel u eigen diner samen met onze Walking diner. U mag 10 keuzes maken uit de 

onderstaande lijst. Uiteraard kunt u tegen een meerprijs uw keuze uitbreiden.  

 

Olijven en zoutjes op tafel 

Stokbrood kruidenboter & tapenade 

 

Waterkerssoep 

Bospaddenstoelen soep met truffel 

Tomaatbasilicum soep  

 

Luxe mini quiches 

Sandwiches (vers gebakken stokbrood met carpaccio, zalm, brie met honing en noten) 

Mousse van Seranoham en/of Mousse van gerookte forel 

Mini Carpaccio van Ossenhaas of Mini carpaccio van gemarineerde tonijn 

Spiesje caprèse met pesto 

Wrap zalm en/of kip 

Sushi 

Mini Hamburger 

Bladerdeeg hapje ( kipkerrie, saucijs en kaas) 

Pizzapunt (vegetarisch) 

Kaasstengel 

Dim sum & Calamaris met knoflook dip  

Garnalen kroket 

Van Dobben bitterbal  

Kipjuweeltje 

Yakatori stick en/of Garnalen stick 

Bakje met Nasi & kipsaté en kroepoek of Bakje met Pasta Bolognese 

Frites met mayonaise 

 

Chocolade mousse met slagroom 

Vers fruit 

Bavaroise 

Bordje met div. kazen 

 

€29.95 per persoon 
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Walking diner Luxe 
Walk your way through paradise..... 

 

Walking Diner Luxe (ter uitbreiding of vervanging van gerechten binnen het Walking 

Diner): met vis, vlees of vegetarische gerechten, deze kunnen in overleg samen gesteld 

worden met o.a: 

 

Ossenhaas met een tuinkruidenjus       € 8.95 

Eendenborst met sinaasappel grand Marnier saus    € 7.95 

Kalfsvlees met een paddenstoelen of Amaretto saus    € 8.95 

Zeewolf met kreeftensaus        € 8.95 

Verse zalm met witte wijnsaus       € 7.50 

 

(Sausen kunnen in overleg aangepast worden naar wens.) 

 

Aangepast aan het seizoen kunt u ook denken aan bijvoorbeeld: asperges met ham & ei, 

mosselen, stamppotje met spek of rookworst. 
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Buffet 
Voor uw diner of feest bieden wij u de keuze uit een aantal buffetten.  

Deze buffetten serveren wij vanaf 25 personen. 

 

Koud buffet: 

Groente soep (wordt uitgeserveerd) 

 

Stokbrood met kruidenboter & gezouten boter 

Gevulde eieren 

Groene Salade 

Schaal met diverse soorten paté & Chutneys  

Kaas plateau  

Noorse garnalen met cocktail saus 

Rundvleessalade met diverse soorten vleeswaren 

Salade Niçoise  

Huisgemaakte aardappelsalade  

Gerookte ham met meloen 

 

€ 20.95 per persoon 

 

 

Enkele suggesties ter uitbreiding of aanpassing van uw koud buffet: 
Onderstaande prijzen gelden per persoon. 

 

Kip Saté           €   4.50  

Rijst            €   1.50  

Visschaal (makreel, Noorse garnalen, rivierkreeftjes, gerookte forel)  €   8.95  

Luxe visschaal (gerookte zalm, gerookte paling, Hollandse garnalen)  € 12.95  

Zalmsalade met heel gestoomde zalm       €   8.50  

Lasagne (vegetarisch) prijs vanaf 20 personen     €   3.95 
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Warm buffet:  

 
Dit buffet is alleen mogelijk in combinatie met het koude buffet. U kunt uw buffet uitbreiden 

indien gewenst met meerdere gerechten.  

 

Rijst 

Aardappelkroket 

Groente van het seizoen 

Zalm met witte wijn saus op bedje van pasta 

Lasagne (vegetarisch) 

Kip saté 

Rundvlees met Provençaalse saus 

Rollade van het varken met champignonsaus 

 

€33.95 per persoon, in combinatie met het koud buffet (soep komt te vervallen) 

 

 

Enkele suggesties ter uitbreiding of aanpassing van uw buffet: 
Onderstaande prijzen gelden per persoon.  

 
 

 

Lauw warme Beenham met honing/ mosterd saus  

prijs vanaf 20 personen  € 6.95 

           prijs vanaf 30 personen  € 5.95  

           prijs vanaf 40 personen  € 4.95 
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Buffet uit alle landen  
Vanaf 25 personen 

 

Indisch: Kipsaté  met satésaus 

Witte rijst 

Atjar, sambal en kroepoek 

 

Italië:   Zalm met pasta en kreeftensaus 

  Salade Caprese (mozzarella, tomaat basilicum) 

  Vegetarische lasagne 

 

Spaans: Spaanse oven aardappelen 

   

Frankrijk: Kaasplateau 

  Salade Niçoise  

 

Duitsland: Kartoffelsalade 

 

Griekenland: Griekse salade met feta 

  Tzatziki 

  Gyros 

 

Bij dit buffet worden diverse broodsoorten, Kruiden & gezouten boter en dressings 

geserveerd. 

 

€ 32.50 per persoon  
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Mediterraans buffet 
Vanaf 25 personen 

 

Griekse olijven 

Mediterrane vleeswaren (o.a chorizo, salami, seranoham) 

Visschaal (Noorse garnalen, makreel, gerookte zalm) 

Meloen parten 

Salade caprèse (Mozzarella, tomaat, Basilicum) 

Carpaccio van Ossenhaas met pesto dressing, Parmezaanse kaas en pijnboompitjes 

 

Plaat pizza 

Vegetarische lasagne 

Calamaris 

Eend met een sinaasappel Grand Marnier saus 

Spaanse Oven aardappelen 

Mediterrane groenten uit de oven (Italiaans gekruid) 

Bij dit buffet worden diverse broodsoorten, tapenade, boters en olijfolie geserveerd. 

 

 € 39.95 per persoon 

 

 

Enkele suggesties ter uitbreiding of aanpassing van uw Mediterraans buffet: 
Onderstaande prijzen gelden per persoon.  

 

Gazpacho          € 3.95  

Kalfsvlees met een paddenstoelen of Amaretto saus    € 8.95  

Zeeduivel omwikkeld met spek en een zachte knoflooksaus   prijs op aanvraag 

Grote garnalen 3 stuks p.p. (koud)       € 9.50
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Hollands stamppot buffet 
Vanaf 25 personen 

 

Boerenkool 

Zuurkool 

Hutspot 

 

Vlees jus 

Rookworst 

Speklapjes 

Piccalilly 

Zilveruitjes 

Augurk 

Mosterd 

 

€ 18.95 per persoon 

 

 

Enkele suggesties ter uitbreiding of aanpassing van uw Hollands stamppot buffet: 
Onderstaande prijzen gelden per persoon.  

 

Roggebrood + spek        € 2.25 

Erwtensoep          € 6.50  

Rode kool met appel en rozijnen       € 3.75  

Hachee          € 5.95  

Aardappelpuree         € 1.60  

Hollandse gehaktbal        € 3.75  

Rode kool stamppot        € 3.95 
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Barbecue 
Een goede combinatie van buiten eten, zomers weer en bewegingsvrijheid. 

 

Barbecue 
Vanaf 25 personen 

 

Stokbrood met kruidenboter 

Rundvleessalade 

Fruit van het seizoen 

Rauwkost salade 

Kartoffelsalade 

Frites 

 

Knoflook saus 

Kerrie saus 

Cocktail saus 

Saté saus  

Mayonaise  

 

Variatie van diverse vleessoorten: 

Saté (3 stokjes) 

Gegaarde sparerib 

Varkens filet 

Hamburger/ barbecue worst 

Shashlick /Hawaii spies 

 

€ 26.95 per persoon 

 

Enkele suggesties ter uitbreiding of aanpassing van uw barbecue: 
Onderstaande prijzen gelden per persoon, per stuk. 

 

Maïs kolf          € 1.95 

Gepofte aardappel met room       € 2.75 

Gamba spies  gemarineerd       € 4.95 

Pakketje van verse zalm        € 5.95  

Pakketje van witvis         € 5.95 

ijsco kar         € 3.75  

Chefkok (circa 1,5 uur)       € 32.50 p/u 

Andere vlees & vis soorten en /of een vegetarische BBQ is mogelijk in overleg 
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Barbecue Deluxe 
Vanaf 25 personen 

 

Stokbrood met kruidenboter 

Rundvleessalade 

Fruit van het seizoen 

Rauwkost salade 

Kartoffelsalade 

Maïskolf 

Gepofte aardappel met room 

Frites 

 

Knoflook saus 

Kerrie saus 

Cocktail saus 

Saté saus 

Mayonaise 

 

Variatie van diverse vlees & vis soorten: 

 

Kip saté (3 stokjes) 

Varkens filet 

Kip filet  

Entrecote/ rundersteak 

Shashlick/ Hawaii spies 

Gambaspies 

Pakketje van verse zalm  

Pakketje van Witvis 

 

Dessert: IJsco kar  

 

€ 38.95 per persoon 

 

Enkele suggesties ter uitbreiding of aanpassing van uw barbecue: 
Onderstaande prijzen gelden per persoon.  

 

Chefkok ( circa 1,5 uur)       € 32.50 p/u 

Andere vlees & vis soorten en /of een vegetarische BBQ is mogelijk in overleg 
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’t Toetje 
De dessertbuffetten serveren wij vanaf 25 personen. 

Onderstaande prijzen gelden per persoon. 
 

Dessertbuffet  
Wanneer de lichten worden gedimd kan het vuurwerk beginnen want rond het dessert staan een 

aantal vuurspuiters opgesteld. Eenmaal ontstoken zullen zij een feeëriek schouwspel vertonen.  

 

IJstaarten 

Diverse soorten bavarois 

Zoete lekkernijen 

Dessert taarten 

Vers Fruit 

Slagroom  

Soesjes 

 

€ 9.95  

 

Hollands toetjes buffet 
Lekkere toetjes uit grootmoeders tijd. 

 

Kaneel pudding 

Griesmeel pudding 

Chocolade mousse 

Rijstepap met kaneel 

Slagroom 

Boerenkwark met rode vruchten saus 

Lauw warme bramensap 

Custard vla  

 

€ 8.95  

 

IJsco kar  

Uit de Hipper ijscokar wordt ambachtelijk ijs geserveerd.   € 3.75  

Mon Cherie 

Vanille ijs met warme kersen.        € 7.95  

Dame Blanche 

Vanille ijs met chocolade saus en verse slagroom.    € 7.95  

Say Cheese Diverse kazen geserveerd met rozijnen noten brood.  € 9.95  
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Hapjesbuffet 
Deze buffetten zijn leuk om halverwege de avond te serveren of  

gewoon tijdens de borrel of uw receptie. Wij serveren deze buffetten vanaf 25 personen. 

 

Hapjesbuffet 

Spiesjes Caprese  

Rundvlees salade 

Gevulde eieren 

Noorse Garnalen 

Diverse soorten paté & chutneys 

Kaasplateau met mosterd dille saus & chutneys 

Noten vijgenbrood 

Serano ham met groene asperges 

Stokbrood kruiden & gezouten boter 

Tapenade  

Diverse worstsoorten o.a. Grillworst, leverworst, chorizo  

Rempengballetjes met saté saus 

Augurken & Amsterdamse uien 

Meloen parten 

 

€ 23.50 per persoon 

 

Tapasbuffet 

Olijven 

Stokbrood met kruiden & gezouten boter 

Tapanade en aioli 

Glaasjes gazpacho 

Pan con tomata (knoflook & Tomaat + Salsa) 

Mediterrane vleeswaren (o.a chorizo, salami, parmaham) 

Gevulde komkommer met pikante tonijn salade 

Koude knoflook champignons 

Spiesje van gegrilde groenten 

Garnalen (koud) 

Pittige balletjes met tomaten saus 

Calamaris 

Patatas Bravas 

 

€ 27.50 per persoon 
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22.00-uurtje 
U kunt ervoor kiezen om één of meerdere items toe te voegen aan uw feestavond  

Onderstaande prijzen gelden per persoon. 

 

Saté buffet met kroepoek en stokbrood     € 5.25 (2 stokjes) 

          € 6.25 (3 stokjes) 

Kaasplateau en paté buffet       € 8.50 

(met diverse chutneys, stokbrood kruidenboter )      

IJsco kar         € 3.75 

Haringkar , Oester/Sushi Bar      prijs op aanvraag  

 

 

 

 

Afsluitertje 
Ter afsluiting van uw feestavond kunt u ervoor kiezen om voor uw gasten iets hartigs te serveren. 

Dit kan eventueel in combinatie met een lekker kopje koffie of thee. 

Onderstaande prijzen gelden per persoon, per stuk. 

 

Belegde broodjes ham/kaas       € 2.95 

Worstenbrood         € 2.50 

Saucijzenbroodje         € 2.95  

Warm kaasbroodje         € 2.95  

Pasta Bolognese         € 7.95  

Nasi met kipsaté en kroepoek      € 7.95 

Pizzapunt          € 3.50  

Frites met mayonaise       € 2.95 

Mini hamburger        € 3.25 

Koffie met bonbons        € 3.00 

 

Mocht u zelf een andere suggestie hebben horen wij dit graag.  
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Bittergarnituren 
Ter afsluiting van uw bijeenkomst of voor een goed begin van uw avond kunt u 

een keuze maken uit onze bittergarnituren. U kunt uw eigen bittergarnituur samenstellen. 

Onderstaande prijzen gelden per persoon, per stuk. 

 

Luxe koude hapjes  

Stukjes stokbrood met onder andere; gerookte zalm, paling, brie honing & walnoot, 

carpaccio, filet, gevuld eitje, grillworst, en kaas 

€1.75 

 

Luxe amuseglaasjes 

Glaasjes gevuld met onder andere; Hollandse garnalen, mousse van gerookte eend/ 

bospaddenstoelen/makreel, spiesje caprese, gevulde wrap, gerookte kip cocktail, 

bladerdeegstokje met seranoham & zoete chutney 

€ 3.95 

 

Snack klassiekers 

Mix van warm bittergarnituur 

€ 0.85  

 

Stel u eigen bittergarnituur samen: 

Olijven          € 1.25  

Zoutjes op tafel         € 0.90  

Gevulde bladerdeeg hapjes        € 1.40  

Luxe mini Quiche         € 2.95  

Van Dobben bitterbal        € 1.10  

Mini saucijs          € 1.40  

Dim sum          € 1.40  

Garnalen stick        € 2.30  

Yakatori stick         € 2.30  

Kipjuweeltje         € 1.50  

Mini saté          € 1.25  

Kaasstengels          € 1.10  

Calamaris          € 0.90  

Sushi           prijs op aanvraag 

Gevulde peppadew         € 1.10  

Garnalen kroket         € 2.95  

Mini hamburger        € 3.25 
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Drankenarrangement 
Onderstaande dranken worden ongelimiteerd geserveerd aan de gasten op de door u 

aangegeven tijden. Onderstaande prijzen gelden per persoon, per stuk. 

 

Consumpties 
Prijs op nacalculatie 

 

Koffie en thee          € 2.00 

Diverse frisdranken vanaf        € 2.00 

Vruchtensappen         € 2.25 

Chocomel en Fristi `        € 2.25 

Port, sherry en vermouth        € 3.40 

Jenevers en vieux          € 3.00 

Huiswijn rood, wit en rosé         € 4.50 

Bier van het vat          € 2.50 

Champagnoise/prosecco        € 4.95 

Montescroppino         € 5.75 

 

Palm / wit bier          € 2.85 

Malt bier          € 2.85 

Likeuren vanaf          € 4.30 

Buitenlands gedistilleerd vanaf        € 4.00 

 

Dranken arrangementen binnenlands gedistilleerd 
Kies hoelang u wilt borrelen 

 

3.5 uur           €17.50  

4 uur            €19.50  

4.5 uur           €21.50  

5 uur           €23.50  

 

Dranken buitenlands gedistilleerd op basis van nacalculatie.  

Prijzen vanaf           € 4.00  

Toeslag afkoop dranken buitenlands gedistilleerd (prijs p.p.)   € 7.50 
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Bruiloften 
Alles onder 1 dak 

 

Hipper & Kolfbaan is een officieel erkende trouwlocatie! 

Dus ook voor uw officiële plechtigheid kunt u bij Hipper & Kolfbaan terecht. 

Heerlijk ontspannen, alles onder een dak!  

 

Stelt u zich eens voor;  

U arriveert en ontvangt een ontspannende massage, alvorens uw haar en make-up 

worden gedaan. Daarna wordt u geholpen met het aankleden van uw jurk. 

 

U en uw gasten worden door ons persoonlijk ontvangen en wij zullen u en uw gasten de 

gehele dag begeleiden met een vast team van medewerkers. 

 

Trouwen kan bij mooi weer In onze prachtige binnentuin of in 1 van onze 4 prachtige 

zalen, na afloop van de plechtigheid worden jullie gefeliciteerd door de gasten en kan de 

bruidstaart aangesneden worden en uiteraard getoast met champagne.  

 

De fraaie ligging van Hipper & Kolfbaan geeft u veel mogelijkheden om foto’s te maken. 

Denk bijvoorbeeld eens aan de Stadswallen, langs de Merwede, het Dalem Poortje, het 

Lingenbos of Slot Loevestein. 

 

Bij terugkomst staat uw lunch of diner gereed. Dit kan uiteraard ook in buffet vorm. Na 

uw lunch of diner is er tijd voor ontspanning, want in de Hipper & Kolfbaan kan uw 

feestavond beginnen...... 

 

 

 

Als bruidspaar heeft u de beschikking over onze schitterende locatie met tal van 

mogelijkheden voor een unieke huwelijksdag.  

Wij presenteren uiteenlopende all-in arrangementen met een ruime keuze uit culinaire 

gerechten, diverse drankjes, aankleding en entertainment. Tijdens een persoonlijk 

gesprek nemen wij uw wensen voor uw belangrijkste dag graag met u door. Tevens kunt 

u vooraf een totaalprijs afspreken om te voorkomen dat u achteraf alsnog boven uw 

beoogde budget uitkomt.  

 

 

 

 

 



 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

Torenstraat 1a  ● 4201 GS   Gorinchem  ●  Telefoon 0183-666695   ●  Email:info@hipper.nl 

 www.hipper.nl 

 

 

26 

 

Kraamfeest 
Een zwangerschap, bevalling of adoptie is een leuke maar ook spannende tijd. Iedereen wil uw 

kindje zien en uiteraard wilt u de kleine aan alle familieleden, vrienden, kennissen laten zien, 

maar niet wekenlang op de meest ongelukkige tijdstippen. 

 
 

De meeste bezoekers beseffen niet hoe vermoeiend het voor de ouders is: gebroken 

nachten, om de paar uur een voeding, soms nog andere broertjes en zusjes om voor te 

zorgen en daarnaast ook nog regelmatig bezoek ontvangen.  

Met een kraamfeest bent u in één dag van alle drukte af! 

 

Onder het genot van lekkere hapjes en drankjes maken we er samen een onvergetelijke 

dag van. Wij zullen de volledige zorg uit handen nemen voor deze feestelijke bijeenkomst 

zodat u als trotse ouders voor de volle 100% kunt genieten! 

 
Een kraamfeest wordt meestal op een middag georganiseerd en duurt circa 2 a 3 uur. 

Op deze middag verzorgen wij in overleg met jullie de invulling qua hapjes & drankjes. De 

locatie wordt indien u dit wenst geheel in stijl aangekleed in roze of blauw. Uiteraard bent 

u vrij om de locatie zelf extra te decoreren. 

 

Een kraamfeest kan bijvoorbeeld starten met een champagnoise (in blauw of roze), een 

kleurrijke taart, bijpassende mini-cupcakes, onbeperkt dranken binnenlands gedistilleerd 

met luxe zoutjes. Daarbij kunnen dan hapjes geserveerd worden.  

 

 

Wij zorgen dat er voor de kleine kinderen een speelhoekje staat en een speciale kidstafel 

met lekkere pakjes drinken, ranja, snoepjes, chips etc. 

 

Wat deze speciale dag nóg leuker maakt: de kids laten schminken, een clown of ander 

entertainment. Wij kunnen u over de mogelijkheden informeren (Uiteraard bent u ook vrij 

om dit zelf te verzorgen). 

 

De prijs is afhankelijk van de duur van het arrangement en het aantal personen.  
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Vergaderarrangementen 
 

Hipper & Kolfbaan is een unieke event- & meetinglocatie.  

Wilt u, uw zakelijke doelstelling op een bijzondere manier bereiken?  

Wilt u inspiratie opdoen? 

Wilt u verrast worden?  

 

Hipper & Kolfbaan is geënt op de dynamische business to business-markt. Hier vindt u 

een ijzersterke balans tussen de formele en informele invulling van uw bijeenkomst of 

feest.  

 

In dit concept ontvangt u de kennis, de fraaie ligging van de locatie, de faciliteiten en de 

service voor een op maat gemaakte salesmeeting, productpresentatie, seminar, 

managementtraining, bedrijfsfeest, uitgebreide of juist snelle lunch.  

 

Bij Hipper & Kolfbaan is alles mogelijk, het is aan u om zelf de grenzen te verkennen. 

 

Take-a-break.nu 

 

Uw vergadering of bijeenkomst moet vooral functioneel zijn, maar om het maximale er 

uit te halen heeft u een ontspannen break nodig. In deze tijd van hectiek en strakke 

schema’s verricht dat wonderen. 

Een spreker, muzikant, goochelaar, workshop? of wilt u liever iets sportievers vóór, 

tijdens of na uw meeting? U kunt kiezen uit 1000-en-1 mogelijkheden. Uw deelnemers 

zullen fris starten aan uw bijeenkomst, opgepept worden voor een tweede sessie of 

kunnen ontspannen na een lange vergadering. Zo haalt u het maximale uit uw 

vergadermomenten.  

 

Geef ook úw meeting een boost met Take-A-Brake.NU! kijk op www.take-a-break.nu waar 

uw voorkeur naar uit gaat. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.take-a-break.nu/
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Koffie en thee breaks 
 

Iedere bijeenkomst vraagt om een onderbreking voor het versterken van de inwendige mens. 

Deze breaks zijn ook als variant te gebruiken bij u vergaderarrangement. 

 

Business break 
Succes verzekerd 

Onbeperkt koffie en thee & water.  

‘s Ochtends serveren wij ambachtelijke koekjes. 

‘s Middags serveren wij diverse petit fleur. 

1 dagdeel € 9.95 

2 dagdelen €19.00   

Healthy break  
Gezonde lekkernij 

Onbeperkt koffie en thee & water. 

‘s Ochtends serveren wij diverse luxe koeken 

‘s Middags serveren wij diverse fruit drankjes, smoothies en mueslirepen 

  1 dagdeel € 10.95 

  2 dagdelen € 21.00 

Culinaire break  
Seizoen lekkernij 

Onbeperkt koffie en thee & water. 

‘s Ochtends serveren wij diverse luxe amandel friandises. 

‘s Middags serveren wij culinaire amuses. 

1 dagdeel € 11.95 

  2 dagdelen € 23.00 

Energy break 
Voor werkzaamheid, kracht en pit 

Onbeperkt koffie en thee & water. 

‘s Ochtends serveren wij diverse zoetigheden. 

‘s Middags serveren wij energie drank, marsbar en ballisto. 

1 dagdeel € 11.95 

  2 dagdelen € 23.00 

Regio break 
Van eigen bodem 

Onbeperkt koffie en thee & water. 

‘s Ochtends serveren wij Dalem poortjes. 

‘s Middags serveren wij Gorcumse zoute bollen en Bliekjes. 

1 dagdeel € 10.95 

  2 dagdelen €21.00 
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Diversen 
Een duidelijk overzicht 

Middels deze mogelijkheden maken wij uw evenement compleet. 

 

Aankondigingbord 

Indien gewenst kan er buiten een aankondigingbord worden geplaatst. Op het 

aankondigingbord kan een tekst van maximaal 20 karakters en uw logo worden vermeld. 

 

Apparatuur en accessoires 

De audiovisuele middelen kunnen op basis van beschikbaarheid worden verzorgd tegen 

vergoeding.  

 

Bloemen en decoratie 

Op uw verzoek zorgen wij voor alle mogelijke bloem- en overige decoraties.  Prijzen op 

aanvraag. 

 

Voorbereidingskosten zaal 

Alles tot in de puntjes regelen en mooi klaarzetten is voor ons een vanzelfsprekendheid, 

maar het gaat helaas niet vanzelf. Daarom vragen wij voor onze inspanningen per zaal 

een stuk voorbereidingskosten. ( kosten afhankelijk van zaalkeuze en invulling) 

 

Confetti/ versieringen 

Het gebruik van confetti is binnen niet toegestaan ( mocht u het buiten gebruiken dient u 

dit zelf op te ruimen. Zo niet ,worden er opruimkosten in rekening gebracht à € 250,-)  

Andere versieringen alleen in overleg. (versieringen moeten brandvertragend zijn) Het 

gebruik van sterretjes en ander siervuurwerk is op last van de brandweer verboden. 
(Buiten gelden er  andere regels als binnen).  

 

Dieet wensen 

Bij al onze menu’s, buffetten, hapjes en andere gerechten houden wij rekening met 

vegetarische gasten of gasten met speciale dieetwensen of allergieën , indien u ons 

vooraf informeert. 

  

Extra services 

Wij kunnen voor u de volgende diensten verzorgen oa:  

Beveiliging, per uur    

Rondleiding door Gorinchem 

Kopiëren & Printen  

 

Entertainment / muziek 

Graag adviseren wij u bij de keuze van entertainment en muzikale begeleiding. 
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Internet 

Wij bieden wireless internet (WiFi) 

 

Kurkengeld 

Indien u zelfmeegebrachte champagne of wijnen wenst te nuttigen, wordt er per fles  

€ 17,50 kurkengeld in rekening gebracht. 

 

Menukeuze en wijnen 

Indien gewenst bieden wij u passende menu- en wijnsuggesties. Uw menu- en wijnkeuze 

vernemen wij graag uiterlijk 2 weken voor aanvang van uw bijeenkomst. 

 

Parkeerfaciliteiten 

Wij adviseren te parkeren in de openbare parkeergarage Kazerneplein. Deze 

parkeergarage biedt plaats aan 385 auto’s en is op 50 meter loop afstand van Hipper & 

Kolfbaan. Ook kunt u terecht in parkeergarage Kweeklust (7 minuten lopen). 

Betaald parkeren in de garages geldt van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur 

(donderdag tot 20.00 uur). Op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Buiten de genoemde 

tijden is het parkeren gratis. Met de Gastvrij Gorinchempas krijgt u korting op de 

parkeertarieven. 

 

Bovendien ligt Hipper & Kolfbaan op ca 10 minuten loopafstand van Gorinchem Centraal 

Station. We kunnen u van digitale routebeschrijvingen naar de garage en vanaf het CS 

voorzien, zodat u deze in uw bevestiging of uitnodiging kunt verwerken. 

 

Parkeerkaarten Garage Kazerneplein 

Voor de parkeergarage Kazerneplein, kunnen wij uitrijdkaarten verzorgen tegen regulier 

tarief. (het aantal benodigde kaarten moeten wij minimaal 2 weken voorafgaande aan de datum 

doorgeven) 

 

Prijzen 

In deze informatiebrochure staan onze huidige prijzen. Echter, eventuele wijzigingen 

en/of prijsverhogingen, ten gevolge van bijvoorbeeld overheidsmaatregelen of een sterke 

stijging van de grondstofprijzen, zullen worden doorberekend. Uiteraard zullen wij u 

hierover vooraf informeren. 

 

Zakelijke bijeenkomst  

Wij verzoeken u vriendelijk 15 minuten voor aanvang van uw bijeenkomst aanwezig te 

zijn. Uw gastvrouw of gastheer zal het programma met u doornemen en eventuele 

wijzigingen aanbrengen. 

 

Taxi/bus 

Indien u gebruik wilt maken van een taxi aan het einde van een feest of partij, dan 

adviseren wij u en uw gasten deze van te voren te reserveren.  
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Contact gegevens en Routebeschrijving 
 

Hipper & Kolfbaan 

Torenstraat 1a 

4201 GS Gorinchem 

0183 - 666695 

http://www.hipper.nl 

info@hipper.nl  

 

                                                                                                     
Met de auto 

Vanuit alle richtingen:  

 Volg afslag Gorinchem  

 Volg richting Centrum  

 Rechtsaf de Pompstraat inrijden  

 Links ingang parkeergarage Kazerneplein 

 

 

Wij adviseren te parkeren in de openbare parkeergarage Kazerneplein. Deze is op 50 

meter loop afstand van Hipper & Kolfbaan. Ook kunt u terecht in parkeergarage 

Kweeklust  

(7 minuten lopen). 

 

Betaald parkeren in de garages geldt van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur 

(donderdag tot 20.00 uur). Op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Buiten de genoemde 

tijden is het parkeren gratis.  

Met de Gastvrij Gorinchempas krijgt u korting op de parkeertarieven. 

Kijk voor meer informatie op www.gorinchem.nl  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hipper.nl/
mailto:info@hipper.nl
http://www.gorinchem.nl/
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Over het water 

Vanuit Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam, Werkendam, Sleeuwijk, Woudrichem, Slot 

Loevestein, (Fort) Vuren en Brakel 

 

 Op de kade, loopt u rechts richting Eind 

 Links afslaan de Tolsteeg in 

 Links afslaan naar de Krabsteeg 

 Rechts afslaan naar de Boerenstraat 

 Links afslaan de Torenstraat in 

 

Na 6 minuten lopen ziet u aan de linkerkant, recht voor u Hipper & Kolfbaan. 

 

 
Met de veerdienst   

  

 

 

 

 
Met de water

Met het openbaar vervoer 

Vanuit alle richtingen: 

 

 U loopt rechts het station af.  

 Neem direct derde afslag op de rotonde naar de Langebrug. 

 Neem na 159 m tweede afslag op de rotonde naar de Tussen de Bruggen. 

 Op de Westwagenstraat Pompstraat na 171 m rechts afslaan naar de 

Pompstraat. 

 Op de Pompstraat Torenstraat na 160 m links afslaan naar de Torenstraat. 

 

Na 7 minuten lopen ziet u aan de rechterkant, recht voor u Hipper & Kolfbaan. 

 

 

 


