
Brasserie-Restaurant Huys van Roosevelt Een (t)huis voor iedereen!

Tijdens een culturele wandeling door het oude centrum 
van het gezellige Zeeuwse dorp neemt onze gids u 
mee langs talloze bezienswaardigheden die herinneren 
aan de roots van de familie Roosevelt. Ook bezoekt 
u de expositie in het Roosevelt Informatiecentrum en 
de plaats waar in vroeger jaren de voorouders van de 
legendarische wereldleiders hebben gewoond. 

Voor deze enerverende ontdekkingsreis door de streek 
waar de oorsprong van de familie Roosevelt ligt, 
werken wij samen met de streekproductenveiling en 
streekmuseum De Meestoof in Sint-Annaland.

Beleef de Streek van Roosevelt!

Eén van de populairste arrangementen voor 
onze gasten uit binnen- en buitenland is ‘de 
Streek van Roosevelt’. De voorouders van 
de oud-presidenten van Amerika, Theodore 
en Franklin Delano Roosevelt en diens 
echtgenote Eleanor Roosevelt zijn afkomstig 
uit Oud-Vossemeer.

Brasserie-Restaurant Huys van Roosevelt in Oud-Vossemeer

De streekproductenveiling in Sint-Annaland

Streekmuseum De Meestoof in Sint-Annaland

Het Roosevelt Informatiecentrum in Oud-Vossemeer



Arrangement
U wordt bij Huys van Roosevelt ontvangen door onze 
gids. Tijdens het nuttigen van een kopje koffie/thee met 
Zeeuwse bolus geeft onze gids een korte inleiding over 
het voormalig eiland Tholen, de streek waar u vandaag 
te gast bent. Daarna neemt de gids u mee voor een 
culturele dorpswandeling met bezoek aan het Roosevelt 
Informatiecentrum. Het inspirerende Rondje Roosevelt 
wordt op passende wijze afgesloten met een lunch be-
staande uit typische streekgerechten. 

Na de lunch vertrekt u voor een bezoek naar de veiling in 
Sint-Annaland. Daar kunt u onder de bezielende leiding 
van de veilingmeester zelf verse en verrassende streek-
producten kopen. Tijdig afmijnen op de veilingklok is 
echt een sport voor koopjesjagers. 

Aansluitend op deze unieke ervaring gaat u op bezoek 
in streekmuseum De Meestoof. In het museum ziet u hoe 
het leven in de Streek van Roosevelt er in vroeger jaren 
uitzag. Als afsluiting van een enerverende dag reist u 
terug naar Huys van Roosevelt. Daar wacht u een heer-
lijk diner, waarbij u - afhankelijk van het seizoen - een 
diversiteit aan streekgerechten krijgt voorgeschoteld. 
Tip van het huys: proef eens een glaasje van het speciale 
Rooseveltbier. 

Brasserie-Restaurant Huys van Roosevelt Een (t)huis voor iedereen!

Prijzen en algemene informatie
• De prijs voor dit arrangement  

is 77,50 euro p.p. inclusief een glas 
huyswijn of Rooseveltbier bij het 
diner.

• Naast alle hierboven omschreven 
zaken is er ook een consumptie naar 
keuze in het streekmuseum inbegre-
pen. Alle andere consumpties dienen 
apart afgerekend te worden.

• Bij de lunch en het diner kunt u kiezen 
uit twee gerechten. 

• Dit arrangement kan in principe het 
hele jaar door van maandag t/m  
zaterdag worden geboekt voor groe-
pen van minimaal 6 personen.

• In verband met het bezoek aan de 
Roosevelt-expositie, de veiling, het 
streekmuseum en de reservering van 
het restaurant dient u uw boeking  
tijdig vast te leggen. 

• Het schema, zoals hierboven beschre-
ven, kan om praktische redenen soms 
aangepast moeten worden. Dit geven 
wij altijd tijdig bij u aan! 

Huys van Roosevelt - brasserie

Beleef de Streek van Roosevelt!

Reserveren
Telefonisch reserveren kan dagelijks vanaf 10.00 uur via tel. 0166-769019 en u kunt ook per e-mail reserveren 
via info@huysvanroosevelt.nl Onze arrangementen zijn ook bij VVV Zeeland en VVV Brabantse Wal te boeken.

In overleg kunnen wij de catering op uw wensen aan-
passen en u een (prijs)voorstel op maat aanbieden.

Huys van Roosevelt
Raadhuisstraat 13

4698 AJ Oud-Vossemeer


