Menu

We verwelkomen je graag
in ons gezellig en stijlvol interieur.
Dorp Oost 5 - Lochristi
0498/90.40.86 - info@lalotte.be
www.lalotte.be
Openingsuren:
Vrijdag: 8.30 u. - 00 u.
Zaterdag: 8.30 u. - 00 u.
Zondag: 8.30 u. - 22 u.
Maandag: 8.30 u. - 22 u.
Dinsdag: 8.30 u. - 13 u.
Keuken:
Ontbijt van 8.30 u. - 11.30 u.
Brunch van 8.30 u. - 11.30 u.
Koffietime van 14 u. - 21 u.
Aperotime van 11 u. - 21 u.
1 tafel - 1 rekening
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Gezond ontbijten en brunchen,
genieten van een koffie, bijpraten bij een
cocktail of verzorgd aperitief ...

Gezond ontbijten
en brunchen
Ontbijt & Brunch van 8.30 u. tot 11.30 u.

Bij elk ontbijt heb je de keuze tussen magere, volle, soya of griekse yoghurt.
Er is tevens steeds glutenvrij brood verkrijgbaar bij het ontbijt.

Brunch LaLotte

€ 30,00 pp / min. 2 pers.

Kannetje koffie of thee
Assortiment mini ontbijtkoekjes, assortiment brood,
charcuterie- kaas assortiment, huisgemaakte
confituur, ambachtelijke choco, vers sinaasappelsap,
huisgemaakte granola met yoghurt en vers fruit, ei naar keuze,
toast gerookte zalm, extraatje van de chef, cava.

Ontbijt Charlotte

€ 21,00

Kannetje koffie of thee
Assortiment mini ontbijtkoekjes, assortiment brood,
versgesneden duroc hesp, versgesneden kaas, boter,
ambachtelijke choco, huisgemaakte confituur,
vers sinaasappelsap, huisgemaakte granola met yoghurt naar keuze, ei
naar keuze, vers fruit.
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Ontbijt Laura

€ 17,00

Kannetje koffie of thee
Assortiment mini ontbijtkoekjes, assortiment brood,
vers gesneden duroc hesp, vers gesneden kaas,
ambachtelijke choco, huisgemaakte confituur,
vers sinaasappelsap, huisgemaakte granola
met yoghurt naar keuze.

Ontbijt Emiel

€ 12,00

Kannetje koffie of thee
Assortiment mini ontbijtkoekjes, assortiment brood,
ambachtelijke choco, huisgemaakte confituur, ei naar keuze.

Ontbijt Mona

€ 6,00

Koffie of thee met assortiment mini ontbijtkoekjes, (extra beleg + € 0,50).

Ontbijt à la carte
Hard- of zacht gekookt ei met soldaatjes
Toast avocado met gerookte zalm en spiegelei

€ 4,00
€ 12,00

Roerei met zalm

€ 7,00

Toast banaan met choco

€ 8,00

Yoghurt bowl met vers fruit en granola

€ 10,00

Warme havermout melk / besjes en banaan

€ 10,00

pancakes met fruit
Glas champagne

€ 8,00
€ 10,00
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Koffiemoment
vanaf 14 u. tot 21 u.
Verwenbord op mammie’s wijze
Coupe Charlotte

€ 9,00
€ 10,00

amarena ijs,grenadine, kersen, slagroom.

Coupe Laura

€ 8,00

caramel ijs, vanille ijs, nootjes, chocolade, slagroom.

Gebak van de dag

€ 5,00

Senioren ijsje

€ 6,00

Kids ijsje

€ 4,00

Pancakes met fruit

€ 8,00

Pancakes met ijs

€ 8,00

Zie ook onze suggesties
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Over het historische pand Dorp-Oost 5

“In ‘Bouwen door de eeuwen heen’ is er karige toelichting. Men zegt er dat het huis
dateert uit het midden van de 19de eeuw. Let wel op de spelling van de brouwersnaam,
anders geschreven dan meestal, nl. Pieyns. Hij startte zijn brouwerij aanvankelijk samen
met dokter-burgemeester Vermeulen, maar later zijn ze uiteengegaan en gingen ze elk
hun eigen weg. In 1940 had brouwer Pieyns nog een stoommachine en een mouterij.
Een mouterij liet granen kiemen en drogen voor de bierproductie.” (Bert Vervaet)
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Apero moment

vanaf 11 u. tot 21 u.

sharing is caring

Heb je allergieen? Wij vernemen het graag.
Onze lijst met producten en allergenen ligt ter beschikking aan de bar.

Kaasplankje de luxe (inclusief brood)

€ 18,00

Assortiment kroketjes

€ 12,00

Mini hamburger met slaatje

€ 10,00

Burrata met toast

€ 14,00

Apero plank koud

€ 18,00

Apero plank warm

€ 18,00

Apero plank mix

€ 20,00

Apero plank mini (1 persoon)

€ 12,00

Spicy dumplings met yoghurt looksausje

€ 14,00

Verse kibbelingen met tartare

€ 16,00

Sardientjes op zijn leukst

€ 12,00

Fijne rauwe Italiaanse hesp by Duroc d’Olives

€ 10,00

Croque LaLotte, croque monsieur op zijn mooist!

€ 9,00

Kipspiesjes met pittig sausje

€ 6,00

Dips met toast

€ 6,00

Mini pita met slaatje

€ 10,00
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Warme dranken
Er is keuze tussen magere melk, volle melk en soyamelk voor bij de koffie.

geluk

is het
enige dat
verdubbelt
als je het
deelt
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Koffie

€ 2,50

Espresso

€ 2,70

Doppio

€ 3,00

Deca

€ 2,50

Cappucino melkschuim of slagroom

€ 2.80

Latte

€ 2,80

Latte caramel - noisette - chocolade

€ 3,00

Chocomelk

€ 3,00

Choco au Rhum

€ 8,50

Thee (Or Thea keuze uit het assortiment)

€ 2,80

Irish Coffee

€ 8,00

Italian Coffee

€ 8,00

French Coffee

€ 8,00

frisdranken
Ritchie grapefruit

€ 3,50

Almdudler

€ 2,50

Ritchie lemon

€ 3,50

Cécémel

€ 2,50

Ritchie orange

€ 3,50

Fristi

€ 2,50

Ritchie cola

€ 3,50

Cola

€ 2,40

Fuze Tea lemon

€ 2,50

Cola zero

€ 2,40

Fuze Tea peach

€ 2,50

Ice tea

€ 2.50

Fuze Tea mango

€ 2,50

Fever-Tree tonic

€ 3,00

Tönissteiner citroen

€ 2,30

Fever-Tree mediterean

€ 3,00

Tönissteiner orange

€ 2,30

Fever-Tree ginger ale

€ 3,00

Tönissteiner naranja

€ 2,30

Fever-Tree ginger beer

€ 3,00

Tönissteiner vruchtenkorf

€ 2,30

Fruitsap vers

€ 3,90

Tönissteiner bruisend water

€ 2,30

Tönissteiner plat water

€ 2,30
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bieren

Onze Belgische trots
Orval

€ 4,00

Westvleteren 6°

€ 8,00

Westvleteren 8°

€ 10,00

Westvleteren 12°

€ 12,00

Westmalle dubbel

€ 3,00

Westmalle tripel

€ 3,50

Achel blond

€ 4.00

Achel bruin

€ 4,00

Chimay 7

€ 4,00

Chimay 8

€ 4,20

Chimay 9

€ 5,00

Chimay dorée

€ 4,00

Rochefort 8

€ 5,00

Rochefort 10

€ 6,00

Op ‘t vat
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Aanbevolen
Palm

€ 2,80

Ipa

€ 4,00

Obscura

€ 4,00

Antigoon

€ 4,00

Kriek Boon

€ 3,00

Gueuze Boon

€ 3,00

Gueuze monfroi 37,5 cl

€ 8,00

Duvel

€ 4,00

Vedett

€ 2,80

Bucketlist Crowdsurf saison

€ 4,00

Gruut Bruin glutenvrij bier

€ 5,00

Mongozo glutenvrij bier

€ 4,00

Magma

€ 4,00

Pils

€ 2,60

Alcoholvrij

Blonde Troubadour

€ 3,00

Carlsberg 0.0

€ 2,50

Kriek

€ 4,00

Sportzot 0,0

€ 3.50

Aperitieven

Gin

Ricard

€ 7,00

Pastis Henri Bardouin

€ 8,00

Picon vin blanc

€ 7,00

Campari tonic

€ 6,00

Campari orange (vers)

€ 7,00

Bacardi cola

€ 7,00

Filliers cola tic

€ 6,00

Vermouth del professore barolo

€ 7,00

Bottega bacur

Vermouth del professore classico

€ 5,00

Brooklyn gin

Vermouth del professore rosso

€ 5,00

Geranium gin

Martini wit

€ 3,50

Gin mom

Martini rood

€ 3,50

Sherry palo cortado 12 y

€ 3,50

Sherry nectar pedro ximenez

€ 3,50

Porto grahams six grapes

€ 4,00

Porto grahams white

€ 4,00

Aperol spritz royal

€ 8,00

€ 10

Alle gin’s
inclusief Tonic Fever-Tree
Keuze uit

Gin sea
G’vine nouaison
London nr1
Sederit hibiscus
Silent pool
Sir chill’s

13

LaLotte Cocktails
We wisselen elke maand van cocktails, vraag gerust naar je voorkeur.

Cocktail van de maand op basis van gin

€ 10,00

Cocktail van de maand op basis van rhum

€ 10,00

Cocktail van de maand op basis van whiskey

€ 10,00

Cocktail van de maand op basis van vodka

€ 10,00

alcoholvrije

apero’s en mocktails
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No Ghost in a bottle floral gin

€ 10,00

Nona june gin

€ 10,00

Vylmer mistral cava

€ 5,00

Mojito virgin vers gemaakt

€ 8,00

Cranberry punch

€ 8,00

Channel °5

€ 6,00

Ricard virgin

€ 6,00

Bubbels

		

Glas / Fles

Cava Nuna organic Brut

€ 4,90 / € 29,00

Cava Mont Marcal brut gr cuvée

€ 6,00 / € 34,00

Cava Mont Marcal rosé gr cuvée

€ 6,50 / € 39,00

Champagne van het huis

€ 10,00 / € 50,00

Champagne Ruinart Brut

€ 18,00 / € 95,00

Champagne Ruinart rosé

€ 130,00

Follow
your dreams
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Wijnkaart
Rosé
Les Parfums du Midi

Glas / Fles
€ 4,50 / € 25,00

90% grenache – 10% syrah aroma van frambozen, fruitige afdronk.

Terrasses de la mer

€ 4,50 / € 25,00

80% grenache – 20% syrah geur van rozen, elegante mondstructuur.

Nuna Organic Rosé

€ 4,90 / € 29,00

Argentijnse wijn, sappige aanzet, pittig op de tong met frisse afdronk.

Alexandria Cuvee Rosé

Wit

€ 4,90 / € 29,00

Macedonie, mineraal fruitig palet, elegante frisse afdronk.

Cuvée C Le Chardonnay

€ 4,90 / € 25,00

100% chardonnay, briljante goudgele kleur, vol evenwicht.
Languedoc

La Roche Vineuse

€ 6,50 / € 36,00

100% chardonnay, fruitig, fris en levendig, weelderige afdronk.
Bourgogne – Macon

El Picoteo

€ 4,90 / € 25,00

50% verdejo – 50% sauvignon blanc, intense aroma’s, indrukwekkende afdronk.
Spanje

Sisi

€ 5,90 / € 32,00

100% sauvignon blanc, harmonieuze wijn aroma van limoen, pompelmoes.
Slovenië

Meursault Domaine Sylvain
100% chardonnay, aroma’s van rijp fruit, lange afdronk.
Frankrijk
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€ 18,00 / € 95,00

Nuna Organic

€ 4,90 / € 29,00

Aroma van ananas, perzik, puur en sappig met frisse afdronk.
Argentinië

Alexandria Cuvée

€ 4,90 / € 29,00

Subtiele geur van witte bloemen, fruitig palet, strakke finish.
Macedonië

Rood
Cuvée M

€ 4,90 / € 25,00

100% merlot, harmonieus, weelderige structuur aangename afdronk.
Languedoc

Domodo Cantine San Marzano

€ 4,90 / € 25,00

100% montepulciano, subtiele kruidigheid, weelderige mondstructuur, evenwichtig.
Italie

Rosso Toscano Fattoria Lornano:

€ 4,90 / € 29,00

70% sangiovese – 30% Merlot, levendig robijnrood, subtiele houttoets, fluwelig evenwichtig,
Italië

Emilio Primo Fattoria Terre del Marchesato

€ 10,00 / € 59,00

Cabernet sauvignon, merlot, syrah, fruitig, elegant, ronde wijn met houtlagering.
Italië

Barolo La Tartufaia Giulia Negri

€ 18,00 / € 95,00

100% nebbiolo, doordringende aroma’s, heel weelderige wijn aangename lange afdronk.
Italië

Nuna Organic Malbec :

€ 4,90 / € 29,00

Rijp rood fruit, eikenhout, evenwichtig maar krachtig en zijdezacht aan het einde.
Argentinie

Alexandria Cuvée Red :

€ 4,90 / € 29,00

Rood en zwart fruit, hints van tabak en kaneel, kruidige rokerige afdronk.
Macedonië
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Whiskey kaart
Ardbeg 10 y

€ 8,00

Nomad outland

€ 6,00

Amrut fusion

€ 7,00

Old pulteney 12 y

€ 6,00

Auchentoshan american oak

€ 6,00

Tomatin 2007 discovery

€ 8,00

Bladnoch 10 y

€ 8,00

Connemara

€ 6,00

Bruichladdich clas laddie

€ 8,00

Redbreast 12 y

€ 8,00

Bunnahabhain 12 y

€ 8,00

Bulleit bourbon

€ 6,00

Filliers single malt 10 y

€ 9,00

Eagle rare 10 y

€ 6,00

Glenfarcas 105

€ 9,00

Kamiki ceder wood

€ 8,00

Highland park 12 y

€ 6,00

Reki Japanese Blended malt

€ 7,00

Monkey shoulder

€ 6,00

rhum
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Brugal 1888

€ 8,00

Hampden estate

€ 8,00

Rum don papa

€ 6,00

Trois rivieres vsop

€ 7,00

Zacapa 23 y

€ 8,00

Sterke dranken
digestiefs
ABK6 vsop

€ 8,00

Amaretto gozio

€ 6,50

Wodka beluga noble

€ 10,00

Wodka beluga transatlantic

€ 10,00

Tequila casamigos reposado

€ 10,00

Mezcal nucano espadin

€ 7,00

Calvados du brueil 12 y

€ 8,00

Cointreau

€ 6,50

Filliers jong

€ 3,00

Filliers barrel 12 y

€ 7,00

Filliers young & pure

€ 5,00

Grand manier

€ 6,50

Limoncello di capri

€ 7,00

Sambuca lorenzo

€ 8,00

Marc de bourgogne a la mascot

€ 8,00

Grappa marolo barolo 12 y

€ 10,00

Grappa marzadro botte port

€ 10,00
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www.lalotte.be

