
Volg ons op loeverotterdam.nl
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Koffie 3,-
Espresso 3,-
Dubbele espresso 3,75
Cappuccino 3,25
Latte macchiato 3,5
Koffie verkeerd 3,5
Affogato (chocolade/vanille/hazelnoot ijs 
met Espresso) 4,5
Warme chocomel 3,75
Thee 3,-
Thee met verse gember 3,75
Thee met verse munt 3,75
Plantaardige melk 0,50
Extra shot Espresso 0,75
Slagroom 0,80

Koude dranken
Coca Cola regular/zero 2,75
Fanta orange/cassis 2,75
Sprite 2,75
Fuze Tea 3,-
Chaudfontaine still/sparkling 2,75
Appelsap 3,-
Chocomel 3,-
Fristi 3,-

wijn en bier
Chardonnay Pays d’Oc Vinarius 25 cl. 4,75
Merlot Pays d’Oc Vinarius 25 cl. 4,75
One wine Rosé 18,7 cl. 4,75
Blikje Bier 33cl. 3,-

Zoete wafels
Naturel, standaard geserveerd 
met poedersuiker 3,50
+ Slagroom 0,80
+ Nutella 1,25
+ Chocoladesaus 1,25
+ Witte chocolade saus 1,25
+ Toffee-caramelsaus 1,-
+ Aardbeiensaus 1,-
+ Warme kersen 1,50
+ Verse banaan 1,75
+ Verse aardbeien 2,25

Loeves lekkerste (wafels)

Chocolate Lo(e)vers; met chocolade ijs, 
slagroom en chocolade toppings 7,-
Cherry Lo(e)vers; met cherry mania ijs, 
slagroom en warme kersen 7,-
Kinder Bueno Lo(e)vers; met Kinder 
Bueno ijs en toppings 7,50
Strawberry Lo(e)vers; met aardbeien, 
vanille ijs, slagroom en witte chocolade 
saus 11,50

English?
Scan the QR code



AHOI SAILOR
Welkom in de oudste en grootste museumhaven van Nederland! 
Dit is de plek waar de Rotterdamse haven, nu de grootste haven 
van Europa, ontstond in 1598. Hier ontdek je de historische sche-
pen en kranen van het Maritiem Museum Rotterdam. Verderop 
vind je het hoofdgebouw met eigentijdse tentoonstellingen voor 
alle leeftijden. Ga mee op reis, luister naar verhalen, bewonder 
onze topstukken of doe mee aan een van de vele activiteiten.

Welcome to the oldest and largest museum harbor in the Nether-
lands! This is where the port of Rotterdam, now the largest port in 
Europe, was created in 1598. Here you can discover the historic 
ships and cranes of the Maritime Museum Rotterdam. Further on the 
quay you will find the main building of the museum with contempo-
rary exhibitions for all ages. Join us on a journey, listen to stories, 
admire our masterpieces or participate in one of the many activities.

Je bent nu in het Leuvepaviljoen, waar ook de werkplaatsen 
van het Maritiem Museum te vinden zijn en waar maritie-
me ambachten tot leven komen. Ook het Port Pavilion, het 
informatiecentrum van het Havenbedrijf, is hier gehuisvest. 

You are now in the Leuve Pavilion, which also houses 
the workshops of the Maritime Museum and where ma-
ritime crafts come to life. The Port Pavilion, the informa-
tion center of the Port Authority, is also located here.

Met een ticket van het Maritiem Museum 
heb je toegang tot de steiger, demonstra-
ties en workshops in de werkplaatsen én 
de tentoonstellingen in het hoofdgebouw.

BOEK JE TICKET ONLINE

With a ticket from the Maritime Museum 
you have access to the jetty, workshops 
and demonstrations in the workshops 
and the exhibitions in the main building.

BOOK YOUR TICKET ONLINE 


