MAP OF FUN
R O E R M O N D

Het meeste halen uit uw bezoek aan de historische stad
Roermond? Dat kan met onze ‘Map of Fun’! Hierin staan de
grootste trekpleisters en de beste restaurants van de stad.
Zo weet u zeker dat u niets gemist heeft.

Restaurants
1

2

Damianz, Pollartstraat 7

Fine Dining restaurant waar verse- en seizoen producten
centraal staan.

Brasserie L’Orange, Kloosterwandplein 12-16

4

Da Mauro, Roerkade 7

6

7

8

Heerlijke en typische brasserie gerechten in
een fris jasje.

15

Cuypershuis

Authentiek Italiaans eten in Roermond.

Wieck Bar & Grill, Mariagardestraat 9
Beste hamburger restaurant in town.

Aet-kefee “Faubourg St. Jacques”

Voorstad Sint Jacob 2
Beste saté & spareribs in Roemrond. Leuk eetcafé op een
historische plek.
Restaurant One, ECI - Michelin ster restaurant.
Mooie ingrediënten die verrassen in geraffineerde
gerechten.

Ume, Kloosterwandstraat 6

Japanse keuken. Sushi, Teppanyaki, Gril, Tempura en
Noodles. ’All you can eat’.

9

Kasteeltje Hattem, Maastrichterweg 25

10

Mr. Sammi, ECI 13

Verfijnde en verrassende gerechten uit de Franse keuken
met een mediterrane inslag.

16

Nu Nautilus, Maasboulevard 2

12

TOFF, Voorstad Sint Jacob 32

Een chique, doch gezellige ´woonkamer´ met een
ongedwongen sfeer.

Gelegen tussen Roer en Maas, op een prachtig authentiek
pleintje.

Bezienswaardigheden
Designer Outlet Roermond

Winkelen in ruim 120 winkels met meer dan 200
topmerken tegen absoluut de laagste prijzen? Dat kan in
het Designer Outlet Roermond. Op doordeweekse dagen
is het Designer Outlet Roermond geopend van 10:00 –
20:00 uur en in de weekenden van 09:00 – 20:00 uur.
Alleen op 25 december en 1 januari blijven de deuren
gesloten.

Rondvaarten met rederij de Corporaal in de
zomervakantie (maanden juli en augustus) zijn dagelijks
12:30, 14:00 en 15:30 uur. Kosten zijn € 8,- p.p. voor
volwassenen en € 5,- p.p. voor kinderen. U kunt aan boord
aan de Roerkade.

Cuypershuis is hét museum over de Roermondse architect
/ ontwerper Pierre Cuypers (1827-1921).
Geopend van dinsdag tot en met zondag van 11:00 tot
16:30 uur. En op Goede Vrijdag, Hemelvaart,
2de Paasdag en 2de Pinksterdag. Gesloten op 1 januari,
Carnaval, Kerstmis en Koningsdag.
Volwassenen - € 6,00 Jongeren 7 t/m 18 jaar - € 4,00 65+ € 4,00 Kinderen t/m 6 jaar - gratis

Sint-Christoffelkathedraal

De Sint-Christoffelkathedraal stamt uit het jaar 1410 en is
zeker een bezoekje waard! De kathedraal is voor publiek
geopend: Dagelijks van 14 tot 17 uur (1 januari en 5 mei
gesloten).

Speciaalzaken
17

In de kroon

18

Déli-Verte

19

‘t Keesheukske

20

Koffie- en theewinkel

Heerlijk genieten van “Brasserie Style” gerechten op een
unieke locatie.
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13

Rondvaart Roermond

Cerise Grand Café, Kloosterwandplein 12-16
Neem plaats voor een lunch, diner, koffie met gebak of
lekkere borrel.
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14

In de Kroon, dé mooiste en meest traditionele LunchroomBrasserie, al sinds 1925 een familiebedrijf. Hier kunt u
genieten van de lekkerste vlaai van Roermond.
Een culinaire eetwinkel en traiteur waar een uitgebreid
assortiment aan (mediterrane) delicatessen, oliën, azijnen
en exclusieve (gekoelde) wijnen verkocht worden.

Dé kaas- en delicatessen specialist in Roermond die reeds
jaren bij de beste Foodspecialiteitenwinkels van Nederland
behoort en officieel verkoopadres van Leonidas bonbons
en de originele Roermondjes.
De winkel heeft een keuze uit meer dan 50 soorten koffie
en meer dan 150 soorten thee en verder een ruim
assortiment aan aanverwante producten zoals theepotjes,
theezeefjes, espressomachines en cadeaus.

Zie ommezijde voor de plattegrond

