
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. 

De culturele dorpswandeling is een echte aanrader 
voor iedereen die geïnteresseerd is in de historie van 
Oud-Vossemeer en de speciale geschiedenis van de 
familie Roosevelt.

Beleef het Rondje Roosevelt!

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

Het ‘Four Freedoms monument’

Brasserie-Restaurant Huys van Roosevelt

Het Roosevelt Informatiecentrum



Arrangement met lunch 
U wordt bij Huys van Roosevelt ontvangen door onze 
gids. Na het nuttigen van een kopje koffie/thee met 
Zeeuwse bolus gaat u met de gids op pad voor een 
culturele dorpswandeling met bezoek aan het Roosevelt 
Informatiecentrum. Het inspirerende Rondje Roosevelt 
wordt op passende wijze afgesloten met een heerlijke 
lunch in het sfeervolle themarestaurant, waar de Roose-
velts prominent aanwezig zijn. 

Arrangement met diner 
U wordt bij Huys van Roosevelt ontvangen door onze 
gids. Na het nuttigen van een kopje koffie/thee met 
Zeeuwse bolus gaat u met de gids op pad voor een 
culturele dorpswandeling met bezoek aan het Roosevelt 
Informatiecentrum. Het inspirerende Rondje Roosevelt 
wordt op passende wijze afgesloten met een heerlijk 
diner in het sfeervolle themarestaurant, waar de Roose-
velts prominent aanwezig zijn. 

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 kunnen eventueel ook bij VVV  
Zeeland en VVV Brabantse Wal worden geboekt.

Kijk voor meer informatie en al onze andere arrangemen-
ten op www.huysvanroosevelt.nl/arrangementen

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

Prijzen en algemene informatie
• De prijs voor het Rondje Roosevelt 

met lunch is 27 euro p.p.
• De prijs voor het Rondje Roosevelt 

met diner is 38,50 euro p.p. 
• Bovenstaande prijzen zijn exclusief 

drankjes en overige consumpties dan  
in het arrangement beschreven.

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

• Het Rondje Roosevelt kan het hele 
jaar door van maandag t/m zaterdag 
worden geboekt voor groepen van 
minimaal 6 personen.

• In verband met het bezoek aan de 
Roosevelt-expositie en de reservering 
van het restaurant dient u uw boe-
king tijdig vast te leggen.

• Voor touringcars is er een speciaal 
parkeerterrein op 300 meter van 
Huys van Roosevelt.

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

Huys van Roosevelt
Raadhuisstraat 13

4698 AJ Oud-Vossemeer
T. 0166-769019

info@huysvanroosevelt.nl

Het Roosevelt Informatiecentrum

Beleef het Rondje Roosevelt!


