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BAGUETTE MET EEN WARME SNACK
 

Met saus naar keuze

 smos                    + 1,00
 extra kaas of spek                      + 1,00

curryworst baguette     4,50

curryworst special baguette     5,00 

mexicano baguette      5,00

vleeskroket      6,00 

hamburger baguette     5,00 

curryrol       3,00

* sauzen naar keuze: mayonaise, ketchup, dressing, cocktail, joppie, 
andalouse, barbeque, curry- en samuraisaus

WARME GERECHTEN

Met frisse groenten en een sausje

uitsmijter kaas en ham    8,00

uitsmijter spek     9,00

croque monsieur     7,00

croque uit het vuistje (zonder groenten)   4,00

croque madame     7,50

croque Hawaï     7,50

croque beenham met oude kaas   9,00

verse soep met brood    5,00

12 uurtje      10,50

(broodje vleeskroket, kleine uitsmijter ham/kaas, kleintje soep, 

frisse groenten en een sausje)

 www.trapkeop.be

WARME DRANKEN

koffie	 	 	 	 	 	 2,10

decafeïne      2,10

grote	koffie	 	 	 	 	 3,00

cappuccino     2,50

espresso      2,10

latte macchiato     2,50

chai latte (kruidenthee met warme melk)   3,00

verse muntthee     3,00

fair trade thee      2,10

warme chocomelk      2,50

+ slagroom     0,50 

 

KOUDE DRANKEN

cola of cola zero     2,25

fanta orange     2,25

fanta cassis     2,25

fuze tea      2,25

chaudfontaine rood of blauw    2,00

energy drinks     3,00

chocomelk en fristi      2,25

glas melk      2,25

fair trade sap     3,00

Jupiler      3,00

Essens biertje

(Hibou, Butchers brew of De Voerman)   3,50

Duvel      3,50

J.P.Chenet	rood,	wit	of	rose	flesje	25	cl	 	 	 5,50 MENUKAART



BROODJES

                 baguette

ham / kaas       3,50

oude kaas       3,50

gezond        4,00 

(mayo, groenten en gekookt eitje)

préparé        4,00 

martino        4,50 

martino met ansjovis      5,50

huisgemaakte salades 

eisalade      4,00

vlees, kip curry, krab of tonijnsalade     4,50

tonijntino       5,00

garnalensalade       6,00

spek & ei      5,50

smos       +1,00 

(=  sla, tomaat, komkommer,gekookt eitje en mayonaise)

   extra saus   + 0,50

   waldcornbroodje   + 0,25

   meergranenbroodje  + 0,50

   piccolo     - 0,50

ZOETIGHEDEN

appelflap		 	 	 	 	 3,00

croissant       2,00 

chocoladecroissant     3,00

donut       2,50

muffin		 	 	 	 	 	 2,50

vlaaitje  (vraag naar ons assortiment)   3,00

 

ONTBIJT ( tot 11 uur )

Groot ontbijt     13,50

(fair	trade	sap,	koffie	of	thee,	diverse	broodjes	zacht	en	krokant,

chocoladecroissant, zoet- en hartig beleg en spiegeleitje)

Klein ontbijt     9,00

(koffie	of	thee,	1	krokant	en	1	zacht	broodje,	croissant	en	

sandwich, zoet- en hartig beleg)

SPECIALS BROODJES 
    
                baguette
Knapzak        6,00
(broodje met sla, tomaat, komkommer, ei, spek en cocktailsaus) 
+ kaas 1,00

Club kip      5,50
(broodje met sla, tomaat, komkommer, ei, verse kip en joppiesaus)
 
Tropical        5,75
(broodje met sla, tomaat, komkommer, wortel, ananas, verse kip 
en cocktailsaus)

Statie        5,75 
(broodje met sla, gerookte zalm en kruidenkaas)

Trapke Op       5,75 
(broodje met rucola, tomaat, pesto en mozzarella)

Geitje        5,50
(broodje met geitenkaas, honing, noten en sla) + spek 1,00

Beenham       5,50 
(broodje met warme beenham, mosterdsaus en sla)

Farmer        6,50 
(broodje met sla, tomaat, komkommer, ei, huisgemaakte 
gehaktschijfjes, crispy uitjes en martinosaus)

Manuel        6,00
(broodje met warme kip, gegrilde groenten en Provençaalse 
kruiden)

Yankee hotdog     6,50
(hotdog en spek, bbqsaus, sweetchilisaus, crispy uitjes, tomaat 
en sla)

extra saus      + 0,50
piccolo       - 0,50

PANINI’S

Met frisse groenten en een sausje

Chicken bbq      7,00 

(jonge kaas, kip en bbqsaus)

Essen       7,00

(kip, ananas, jonge kaas en currysaus)

Knapzak       7,50

(spek, tomaat, jonge kaas en ui)

Trapke Op      7,50

(tomaat, mozzarella, pesto en rucola)

Statie       7,50

(gerookte zalm, tomaat, ui en kruidenkaas)

Geitenkaas      7,50

(geitenkaas, honing, noten en spek)

Brie      7,50

(brie, honing, appeltjes en rucola)

Warme gerechten met frisse groenten en een 
sausje

uitsmijter kaas en ham 8,00
uitsmijter  spek 9,00
croque monsieur 7,00
croque uit het vuistje (zonder groenten) 4,00
croque madame 7,50
croque Hawaï 7,50
croque beenham met oude kaas 9,00

verse soep met brood 5,00
12 uurtje 10,50
(broodje vleeskroket, kleine uitsmijter ham/kaas,
kleintje soep, frisse groenten en een sausje)

Baguette met een warme 
snack
saus naar keuze + 0,50*
smos + 1,00
extra kaas of spek + 1,00

curryworst 4,00
curryworst special baguette 5,00
mexicano baguette 4,50
vleeskroket 5,50
hamburger baguette 4,50

curryrol 2,50

* sauzen naar keuze: mayonaise, ketchup, dressing,  
cocktail-,  joppie-,
 andalouse-, barbeque-, curry- en samuraisaus

Ontbijt
groot ontbijt 13,50
(fair trade sap, koffie of thee, diverse broodjes zacht en krokant, croissant, zoet-en 
hartig beleg en spiegelei) 

klein ontbijt 9,00
(koffie of thee, 1 krokant en 1 zacht broodje, croissant en sandwich, zoet- en 
hartig beleg)

Zoetigheden 
appelflap 3,00
chocoladebroodje 2,50
donut 2,00
croissant 1,50
muffin 2,00
vlaaitje 3,00
(vraag naar ons dagvers assortiment)

Warme dranken
koffie 2,10
decafeïne 2,10
grote koffie 3,00
cappuccino 2,50
espresso 2,10
latte macchiato 2,50
chai latte (kruidenthee met warme melk) 3,00
verse muntthee 3,00
fair trade thee 2,10
warme chocomelk 2,50
slagroom 0,50

Koude dranken
cola of cola zero 2,00
fanta orange 2,00
fanta cassis 2,25
fuze tea 2,25
chaudfontaine rood of blauw 2,00
energy drinks 3,00

chocomelk en fristi 2,00
glas melk 2,00
fair trade sap 3,00

Jupiler 3,00
Essens biertje (Hibou, Butchers brew 
of De Voerman) 3,50
Duvel 3,50
J.P.Chenet rood, wit of rose flesje 25 cl 5,50

Wij gaan zeer zorgvuldig om bij de bereiding van onze producten,

maar wij kunnen overdracht van voedselallergenen

nooit 100% voorkomen.

Maar wij doen wel heel graag ons best voor u !
Let op: de samenstelling van onze procucten kan wijzigen.


