Welkom
Het team van Routiers Maasvlakte heet u van harte welkom
in onze nieuwe vestiging op Maasvlakte Plaza.

Koffie en meer..
Koffie
Espresso
Dubbele Espresso
Cappuccino
Koffie ‘verkeerd’
Latte Macchiato

€
€
€
€
€
€

2,00
2,10
3,20
2,50
2,50
2,50

Thee Diverse smaken
Verse Muntthee met honing

€
€

1,90
3,95

Warme Chocomelk
Glas melk / karnemelk (0,2 ltr.)

€
€

2,50
1,85

Irish-coffee met Irish Whisky en half geslagen room
French-coffee met Grand Marnier en half geslagen room
Italian-coffee met Amaretto en half geslagen room
Calypso-coffee met Tia Maria en half geslagen room
Caffe D’amore met Cointreau en half geslagen room

€
€
€
€
€

5,50
5,50
5,50
5,50
5,50

Wij zijn te bereiken op:
Tel: 0181 362415
Fax: 0181 362018
Mail: maasvlakte@routiers-restaurants.com
Adres: Hormuzstraat 50a, 3199 KW Rotterdam-Maasvlakte
(7 dagen per week geopend)

Gevulde koek
Saucijzenbroodje
Appelgebak
Toef slagroom

€
€
€
€

1,55
2,75
2,85
0,65

Geniet van uw verblijf en eet smakelijk!

Actieprijs: Koffie naar keuze* met gebak

€

4,75

Met onze 175 zitplaatsen en warme inrichting is ons
Restaurant de ideale locatie voor zowel de
(beroeps)chauffeur, zakenmensen en de dagtoerist.
Geniet van een lekker ontbijt, een heerlijke (zakelijke) lunch
of diner maar natuurlijk ook gewoon voor uw kopje koffie
met iets lekker op uw dagje weg.
Onze nieuwe locatie is:
• De ideale uitvalbasis voor uw chauffeurs
• Ook voor uw zakelijke lunch of diner
• Maar ook voor catering en overwerk maaltijden
• Koffie take away corner
• Diverse groepsarrangementen
• Iets te vieren? Vraag naar de mogelijkheden

Koffie speciaal

* met uitzondering van de speciale koffies

www.routiers-restaurants.nl

Dranken

Kleine lunchgerechten

Frisdranken per glas (0,2 ltr.)

Vruchtensappen per flesje

Tosti’s

Pepsi cola
Pepsi Max light cola
Sisi Orange
Seven Up

Jus d’orange
Appelsap
Tomatensap

ham
ham & kaas
hawai
Kaas & salami

€
€
€
€

2,05
2,05
2,05
2,05

Frisdranken per flesje

€ 2,35
€ 2,35
€ 2,35

Verse Jus d’orange

(te bestellen tot 17.00 uur)

Panini’s

Bitter lemon
Tonic

€ 2,35
€ 2,35

Glas

€ 3,25

Rivella light
Lipton ice tea / green

€ 2,35
€ 2,35

Mineraalwater per flesje
Sourcy rood

€ 2,00

Cassis
Chocomelk / Fristi

€ 2,35
€ 2,35

Sourcy blauw

€ 2,00

€ 3,50

€ 4,75

Pollo Kipfilet met kaas & pesto
Hawai Ham, kaas & ananas
De Paris Ham, tomaat & brie

Pistolet (Keuze uit pistolet bruin of wit)
Warm vlees

€ 6,95

fricandeau met champignons, ui en satésaus

Bier
Tapje (0,18 ltr.)
Vaasje (0,25 ltr.)
Grote tap bier (0,5 ltr.)
Fles Heineken bier
Fles alcoholvrij bier

Speciaal bieren
€
€
€
€
€

2,25
2,95
4,00
2,65
2,60

Wijnen
Glas rode huiswijn
Glas witte huiswijn
Fles huiswijn (0,7 ltr.)

Pikante kip

Wieckse Rosé
€ 3,50
Amstel Radler 0,2% € 2,60
Amstel Radler 0,0% € 2,60
Palm
€ 3,50
Zie ook onze speciale bierkaart

Likeuren
€ 3,45
€ 3,45
€ 16,55

Amaretto
Tia Maria

€ 5,95

roerbak kipreepjes met pikante saus

Kip Kerrie

€ 5,95

roerbak kipreepjes met kerriesaus

Warme beenham

€ 7,50

met sla en honing/mosterdsaus

Huisgemaakte bal gehakt
€ 4,40
€ 4,40

- met brood
- met frites

€ 4,95
€ 5,95

Broodje speciaal burger huisgemaakte hamburger met specialspread
Binnenlands gedestilleerd

Buitenlands gedestilleerd

Jonge jenever
Vieux
Beerenburg

Bacardi
Irish Whisky

€ 2,90
€ 2,90
€ 3,25

€ 4,40
€ 4,40

- gebakken ui, champignons, spekjes, kaas, spiegelei
- met frites

€ 6,95
€ 8,95

Heeft u een allergie meldt het ons, een allergenenlijst is voor u beschikbaar.
Wij gaan zeer zorgvuldig met uw voedselallergie / voedselintolerantie om, echter
kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken nooit voor 100% uit te sluiten.

Koude lunchgerechten

Warme lunchgerechten

(te bestellen tot 17.00 uur)

(te bestellen tot 17.00 uur)

Broodjes (Keuze uit pistolet bruin of wit, meergranenbol of panini)
Ham, kaas of rosbief
Gezond met ham, kaas, ei, sla, tomaat en komkommer

Uitsmijters (Keuze uit wit of bruin brood)
€ 3,75
€ 4,75

Luxe broodjes (Keuze uit pistolet bruin of wit, meergranenbol of panini)

Ham en kaas meegebakken
Spek meegebakken
Ham of kaas

€ 7,95
€ 7,05
€ 6,65

Rosbief

€ 7,25
€ 8,95

Serranoham met sla en truffelmayonaise

€ 8,25

Filet American met sla, uitjes en een gekookt eitje

€ 5,95

Uitsmijter Routiers

Carpaccio met sla, Parmezaanse kaas, pijnboompitjes en pesto
Brie met sla, honing en walnoten

€ 8,25
€ 6,50

Drie sneetjes brood met ham, kaas, rosbief, drie eieren en een bol huzarensalade

Gerookte zalm met sla, roomkaas en rauwkost

€ 8,25

Omelet

Tonijnsalade met sla en verse tonijnsalade uit eigen keuken

€ 6,50

- Naturel
- Met ham of kaas of spek of champignons (extra ingredient € 1,- extra)
- Boerenomelet of Provenҫaals

Maasvlakte Plaza Sandwich

€ 7,95

Saté royal kipsaté zonder stokjes, met satésaus

Met sla, bacon, ham, kaas, tomaat, komkommer en pestomayonaise

Maaltijdsalades geserveerd met stokbrood en kruidenboter
Salade Routiers Maasvlakte

€ 9,95

- met frites

€ 9,75

- met brood en kruidenboter
- met frites en salade

€ 12,95
€ 16,95

€ 9,95

Snacks

Salade met carpaccio, spekjes, Parmezaanse kaas, pijnboompitjes en pesto

“Routiers” twaalfuurtje

€ 8,75

Biefstuk (Rumpsteak) 185 gram

Salade met warme geitenkaas, spekjes, pijnboompitjes en honingmosterd dressing

Salade Carpaccio

- met brood en kruidenboter
€ 8,95

Salade met warme roasted kipreepjes en bacon

Salade Port of Rotterdam (ook vegetarisch verkrijgbaar)

€ 8,45

€ 10,95

Twee kroketten brood

€ 6,95

Kroket, frikadel of kaassoufflé met frites

€ 4,95

Soepje, broodje kroket, snee brood met ham of kaas en gebakken ei, bol huzarensalade
Heeft u een allergie meldt het ons, een allergenenlijst is voor u beschikbaar.
Wij gaan zeer zorgvuldig met uw voedselallergie / voedselintolerantie om, echter
kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken nooit voor 100% uit te sluiten.

Voorgerechten
Soep van de dag

Hoofdgerechten
€ 4,15

met stokbrood

Boerenschnitzel 180 gr

€ 15,95

met gebakken ui, spek, paprika, champignons en zigeunersaus

Tomatensoep

€ 4,15
Oostenrijkse Jumboschnitzel 350 gr

met stokbrood

Mandje Stokbrood

€ 3,95

met gebakken ui, spek, paprika, champignons en zigeunersaus

€ 8,25

Biefstuk (Rumpsteak) 185 gr

€ 17,95

met kruidenboter

Carpaccio
met Parmezaanse kaas, pijnboompitjes en pesto

Zalm op toast

€ 16,95

met kruidenboter

€ 8,25
Huis gemarineerde Spare-ribs

met sla, roomkaas en rauwkost

€ 15,95

met knoflooksaus

Gyrosschotel met rode ui

Bijgerechten

€ 14,95

met Tzatzikisaus

Roergebakken Varkenshaaspuntjes

€ 15,95

met champignonroomsaus

Sauzen

€ 1,95

- Champignonsaus

Pikante kipschotel

- Pepersaus
- Zigeunersaus
- Satésaus

gebakken stukjes kipfilet met pikante saus

Kipsaté XXL 300 gr

€ 13,75

€ 13,95

kipsaté zonder stokjes, met satésaus, atjar, kroepoek en gebakken uitjes

Mayonaise ~ Ketchup ~ Curry

€ 0,65
Zalmmoot

Gebakken champignons

€ 2,35

met dillesaus

Appelmoes

€ 1,95

Fish and Chips

€ 15,95

€ 13,95

met remouladesaus

Nasi

€ 14,95

met saté, kipreepjes in ketjapsaus, gebakken eitje, kroepoek, atjar en satésaus

Vegetarisch gerecht
Heeft u een allergie meldt het ons, een allergenenlijst is voor u beschikbaar.
Wij gaan zeer zorgvuldig met uw voedselallergie / voedselintolerantie om, echter
kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken nooit voor 100% uit te sluiten.

€ 12,95

Vraag wat de kok vandaag voor u in petto heeft
Bij deze gerechten serveren wij gebakken aardappels of frites en warme groente of
gemengde salade. Gekookte aardappelen of rijst is ook mogelijk

Routiers Specials
Dagschotel

Desserts
€

9,95

Dagelijks verrassend

Yoghurt, vla of dubbelvla

€ 2,95

met of zonder slagroom

Routiers menu

€ 15,95
IJs coupes

3 gangen keuzemenu

Coupe Caramel

“On the Road” schotel

€ 11,75

€ 4,40

Vanille-ijs met caramelsaus en slagroom

Hoofdgerecht Routiersmenu

Sorbet “Routiers”

Seizoensmenu

€ 19,95

€ 5,25

Vanille-ijs met fruit, aardbeiensaus en slagroom

Elk seizoen een ander 3 gangen menu

Dame Blanche
Vraag onze medewerkers naar de specials van vandaag

IJs met aardbeien en slagroom (indien voorradig)

Kindermenu (tot 12 jaar)
- Spare-rib

€ 4,40

Vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom

€ 5,25

Vanille-ijs met verse aardbeien, aardbeiensaus en slagroom

€

7,95

- Kipfilet

€

7,95

Vanille-ijs met kletskoppen, caramelsaus en slagroom

- Biefstukje

€

8,95

Bruine chocolademousse

Stapeltje kletskoppen met ijs

Met knoflooksaus

Met kruidenboter

€ 6,50

€ 7,50

Chocolademousse met vanillesaus en slagroom

- Kroket, frikadel of kaassouffle

€

6,95

Bambino kinderijsje (tot 12 jaar)
Vanille-ijs met aardbeiensaus, een lolly en slagroom

De kindermenu’s serveren wij met frites of gebakken aardappels en salade
of appelmoes

Zie voor verdere specialiteiten van de kok de krijtborden in
het restaurant
Heeft u een allergie meldt het ons, een allergenenlijst is voor u beschikbaar.
Wij gaan zeer zorgvuldig met uw voedselallergie / voedselintolerantie om, echter
kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken nooit voor 100% uit te sluiten.

Zie ook onze speciale koffies

€ 2,95

