
Lott's Koffie

ADVOCAAT PORTEE  8.50
Ijslatte met advocaat van 'De Stoop',
slagroom en oreo's.

WHITE SENSATION   4.80
Latte met witte bueno, witte
chocolade, karamelsaus en
slagroom.

AI CARAMBA!   5,50
Latte met slagroom, maltesers en
karamelsaus.

THE LAWYER    6.50
Koffie of latte met advocaat en
slagroom.

COOKIES AND CREAM 
€5,50
Latte met slagroom, american
cookies, chocolate cookiesiroop en
chocoladesaus.

MARSHMALLOW MARYLIN 
4.80
Latte met marshmallows, karamel
fudge, karamelsaus en slagroom

SUMMER SPECULATIONS 
6.50
ijslatte met speculaaspasta,
speculaascrumble, speculaassaus
en speculaas.

DONUT WORRY  7.50
Ijslatte met slagroom, grote donut,
banaansaus en sprinkles.

NUTELLA NONSENSE  6.50
ijslatte met slagroom, nutella en
sprinkles.

ADVOCAAT DELICAAT  6.50
Ijslatte met advocaat, slagroom en
maltesers.

GOLDEN GLORY  €5,50
Latte met karamelsiroop, slagroom,
stroopwafeltjes en karamelsaus.

OLD-FASHIONED OREO  
4.80
Latte met oreo, oreocrumble,
chocoladesaus en slagroom.

BLACK BEAUTY   4.80
Latte met  maltesers, pure
chocolade, chocoladesaus en
slagroom.

SMART ASS   4.80
Latte met Smarties, M&M's,
chocoladesaus en slagroom.



KWATTA HELL?!  5.50
Latte met witte kwatta(choco), witte
chocolade, sprinkles en slagroom.

BOUNT(Y) TO YOU  5.50
Latte met chocoladesaus, bounty,
kokosschilfers en kokossiroop.

BUENO DIAS!  4.80
Latte met banaansaus, kinder bueno
en breselienne.

CARAMEL COMA  4.80
Latte met karamelfudge, snickers,
karamelsaus en slagroom.

WIZ KHALIFA  6.50
Latte met rum, cayennepeper,
slagroom en breselienne.

SCHOOEWNN SCHOENEN 
4.80
Latte met mellocakes, karamelsaus
en slagroom.

ROCKY MOUNTAINS  7.50
Latte met nutella, grote muffin en
slagroom.

TONY TOBLERONY  5.50
Latte met toblerone, karamelsaus,
breselliene, slagroom en
hazelnootsiroop.

KIDS KOFFIE   4.80
Al onze Lott's Koffies zijn ook te
verkrijgen met verse chocolademelk.

COOKIE MONSTER  4.80
Witte chocolademelk met blauwe
kleur, slagroom en american
cookies.

MY LITTLE PONY  4.80
Witte chocolademelk met een felle
blauwe of roze kleur naar keuze!
Deze kidskoffie word afgewerkt met
glittertjes en sprinkles.

THE UNICORN  5.50
Witte chocolademelk met een felle
blauwe of roze kleur, lekkere
snoepjes en slagroom.

FREAKSHAKES

De wachttijden bij de freakshakes
kunnen oplopen. Dank voor uw
begrip.

Sugar Overload

Pink Unicorn  8
verse frambozenmilkshake met
snoepjestopping!

Caramel Sugarrush  8
verse bananenmilkshake met
karamel. Topping verandert
regelmatig.

Chocolate shakerz  8
Oreomilkshake met
chocoladetopping. Verandert
regelmatig van topping.

Supersize your shake or
coffee!  2.00
Vergoot jouw freakshake met een
extra donut of suikerwafel!

– Deze freakshakes zijn gemaakt met een
stukje taart extra boven op de milkshake


