


Cuypershuis Museum
Pierre Cuypersstraat 1 | Dinsdag t/m zondag 11.00-16.30 uur
geopend.



Sir James Motorcycles & Lifestyle store
Neerstraat 66| Specialist in motors (incl. onderhoud) én hippe 
kleding, lifestyle met unieke items voor het interieur en horeca.



Florino Bloemcreaties
Neerstraat 64| Vers gesneden bloemen (creaties).



Bloemist Cobi
Neerstraat 58| Vers gesneden bloemen, zijden bloemen.



Danny’s Drankenshop
Neerstraat 54B| Drankenspeciaalzaak met o.a. (speciaal)bieren 
en wijnen.



DutchHomemade
Roersingelpassage 1A| Heerlijke macarons, koffie en echt 
Limburgs boeren schepijs!



Nummer 9
Neerstraat 9| Kledingwinkel met een Bohemian + Ibiza look, 
maar ook voor een leuk cadeautje.



Janou for him / for her
Marktstraat 13-15| Een multibrand store met verrassende 
en exclusieve labels. 



La Piola
Brugstraat 5 | Lifestyle en kleding winkel geïnspireerd 
door Italië, gevestigd in het oudste pand van deze stad. 



Nizet Kaas
Burgstraat 23A| Bourgondische kazen, worsten, 
hammen, Port, wijnen & delicatessen.



Café de Verleiding
Brugstraat 25 | Gezellig bruin café met een warme, 
rijke uitstraling en terras met uitzicht op de Roerkade.



opSjtap Bar&Bik
Roersingel 4 | Borrelen, hapje, diner. Menukaart met kleine en 
grote gerechten, gezellig terras aan de Roerkade.



Escobar
Roerkade 7 | Culinair verwennerij tijdens lunch & diner in 
dit gezellig en hippe restaurant.



Rondvaartboot | Rondvaart vanaf de Voorstad/
Roerkade naar de Maasplassen & Marina Oolderhuuske.
Duur 70 minuten. 
Maart t/m november zaterdag en zondag 3 afvaarten. 
In de schoolvakantie elke dag min. 1 afvaart tot max. 3.



Eetcafé Faubourg St. Jacques
Voorstad St. Jacob 2 | Restaurant in oud bruin café.
Remunjse favoriet: Spareribs & saté (“twiefelmiks”) 



Sint Christoffelkathedraal
Grote Kerkstraat 29| Dagelijks geopend 14.00-17.00 uur.
Beklimmen toren elke 1e zaterdag van de maand van april 
t/m oktober (13.30, 14.30 en 15.30 uur).



Zaterdagmarkt| 9.30-16.00 uur (zomers tot 17.00 uur)
O.a. verse groente, fruit, bakker, vis, poelier, streekproducten.



BBQ’Bar Chill & Grill 
Markt 23| Lekker chillen en grillen doe je in dit restaurant 
met op het menu heerlijke houtskool gegrilde gerechten.



IJSSalon Clevers
Markt 28| Eigen gemaakte ambachtelijk ijs, koffie/thee.



De Pastorie
Grote Kerkstraat 29| B&B, Brasserie (terras) & Chocolaterie.



Automatiek |Varkensmarkt 10A 
Typische Nederlandse snacks & friet, zelfgemaakte mayo.



‘t Hobbelpaardje 
Schoenmakersstraat 20 | Speelgoedspeciaalzaak met 
houten speelgoed, puzzels en meer dan 600 (bord)spellen



Restaurant het Gerecht
Heilige Geeststraat 27 | Heerlijk gastronomisch tafelen met
goede wijnen, verrassende gerechten in een huiselijke sfeer.



Baketbakkerij & lunchroom in de Kroon
Hamstraat 3 | Ambachtelijk zelf gemaakt gebak & gerechten.
Al meer dan 25 jaar in binnenstad Roermond.



Disneywinkel Kings & Queens
Stationsplein 1| Speciaalzaak met o.a. Disney en Harry 
Potter items voor jong en oud.



ROERmondje (Stationsplein)



‘t Keesheukske
Joep Nicolasstraat 1 | Specialist in kaas, vleeswaren, 
delicatessen, noten & bonbons.



De Notenwinkel Roermond
Munsterplein 7| speciaalzaak met eigen vers gebrande noten,
zuidvruchten en bonbons.



De Poppendokter
Munsterplein 22 | Unieke winkel voor carnavals- en feestartikelen,
poppen, schmink en Nederlands + Roermondse souvenirs.



Munsterkerk & Kiosk
Munsterkerk: geopend april t/m november 14.00-17.00 uur
Munsterkerk bestaat 800 jaar | Dubbel Praalgraf
Kiosk: In de weekenden april t/m oktober livemuziek
Munsterplein: Woensdagmarkt 9.30-16.00 uur (zomers t/m  17.00 uur)



Bedankt voor je komst!

Alles over Roermond: www.weareroermond.com
Vragen? info@weareroermond.com

http://www.weareroermond.com/
mailto:info@weareroermond.com

