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

In die roerige tijden sprak de toenmalige president van 
Amerika Franklin Delano Roosevelt zijn legendarische 
speech over de Four Freedoms uit ten overstaan 
van de hele wereld. Door een bezoek aan het 
Bevrijdingsmuseum te combineren met een compleet 
middagprogramma in Oud-Vossemeer, het dorp waar 
de familie Roosevelt vandaan komt, krijgt u een 
onvergetelijk arrangement aangeboden. 

In de ochtend wordt u in het Bevrijdingsmuseum 
ontvangen met koffie/thee en appeltaart. Vervolgens 
gaat u onder begeleiding van een gids het museum 
en themapark bezoeken. Na deze indrukwekkende en 
interessante ervaring reist u per touringcar of auto af 
naar Oud-Vossemeer.

Roosevelt strijdt en bevrijdt!

Dat de vrijheid waarin wij heden ten dage 
leven geen vanzelfsprekendheid is, wordt 
op een pakkende en passende manier 
duidelijk gemaakt in het Bevrijdingsmuseum 
in Nieuwdorp. Veel herinneringen in het 
bijzondere museum komen uit de Tweede 
Wereldoorlog. 

Brasserie-Restaurant Huys van Roosevelt in Oud-Vossemeer

Het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp

Het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp

Het Roosevelt Informatiecentrum



Arrangement met lunch
In Oud-Vossemeer schuift u in brasserie-restaurant 
Huys van Roosevelt aan voor een heerlijke lunch. 
Met een goedgevulde maag gaat u vervolgens onder 
begeleiding van een gids op stap voor een ‘Rondje 
Roosevelt’. Tijdens een korte wandeling door het 
historische centrum van het dorp bezoekt u onder 
meer het Roosevelt Informatiecentrum en tal van 
bezienswaardigheden die doen herinneren aan de roots 
van Roosevelt. Als passende afsluiting van een leuk en 
interessant dagje uit, krijgt u in Huys van Roosevelt nog 
een drankje aangeboden. Tip van het Huys: probeer het 
speciaal voor ons gebrouwen Roosevelt bier eens. Het 
originele glas kunt u kopen als mooi souvenir aan deze 
bijzondere dag.

Arrangement met diner of Zeeuwse tapas
Het middagprogramma in Oud-Vossemeer kan 
desgewenst worden aangepast. U kunt de lunch 
bijvoorbeeld vervangen door een diner of onze unieke 
Zeeuwse tapas. Daarmee legt u een stevige bodem voor 
de ontdekkingstocht door het oude dorpscentrum. Het 
afsluitende drankje in onze brasserie, het restaurant of 
op ons terras zal ook in dit geval heerlijk smaken. 

Reserveren
Telefonisch reserveren kan dagelijks vanaf 10.00 uur via 
tel. 0166-769 019 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.

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

Prijzen en algemene informatie
• De prijs van dit arrangement met 

lunch is € 43,50 p.p. 
• De prijs van dit arrangement met  

diner is € 56,- p.p. 
•  De prijs van dit arrangement met 

Zeeuwse tapas is € 47,50 p.p. 
•  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 
groepen van minimaal 6 personen. 

•  In verband met het bezoek aan het 
Bevrijdingsmuseum en het Roosevelt 
Informatiecentrum en de reservering 
van het restaurant dient u uw boeking 
tijdig vast te leggen. 

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

Huys van Roosevelt - brasserie

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

Roosevelt strijdt en bevrijdt!

Huys van Roosevelt
Raadhuisstraat 13

4698 AJ Oud-Vossemeer
T. 0166-769 019

info@huysvanroosevelt.nl


