
handelsstraat 12 
2910 Essen

03 677 17 67

 www.trapkeop.be

BROODJES MET WARME SNACKS
 
 saus naar keuze                    + 0,50*

curryworst baguette     3,00

curryworst special baguette     4,00 

mexicano baguette      3,50

vleeskroket baguette     4,50 

hamburger baguette     3,50 

hamburger piccolo      3,00

hotdog piccolo      2,00 

hotdog baguette      3,00

curryrol       2,50

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

KOUDE GERECHTEN 
MET VERSE GROENTEN
EN AARDAPPELSALADE

 

 incl. saus naar keuze* + brood

veggie       5,50

ham       6,00

verse kip       7,00

gerookte zalm      8,00

* sauzen naar keuze: mayonaise, ketchup, dressing, cocktail, joppie, 

andalouse, barbeque, curry- en samuraisaus

WARME GERECHTEN

Meeneemsoep 1 liter     4,50

TAKE AWAY
WARME DRANKEN

koffie       2,30

decafeïne      2,30

grote koffie      3,00

cappuccino      3,00

latte macchiato      3,00 

Clipper fairtrade thee     2,30

warme chocomelk      3,00

chai latte       3,00

TAKE AWAY
KOUDE DRANKEN

diverse blikjes frisdrank     2,00

chocomel en fristi      2,00

energy drinks      2,50

Jupiler       2,50

diverse flesjes frisdrank     2,50
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Uw broodjes  kunt u ook telefonisch 
bestellen.  
1 uurtje later liggen ze voor u klaar! 
 
 
Meeneem broodjes 
smos +1,00 (= sla, tomaat, komkommer,gekookt 

eitje en mayonaise)               
extra saus + 0,50 

elzasbroodje + 0,25 
   fitnessbroodje + 0,50 
     

 
piccolo baguette 

jonge kaas of ham 2,00  2,50 
oude kaas  2,20  2,70 
ham & kaas  2,20  2,70 
gezond  (alleen groenten    3,00  3,50 
en gekookt ei) 
préparé  3,00  3,50 
martino  3,50  4,00 
martino met ansjovis 4,50  5,00 
tonijntino  3,50  4,00 
 
eisalade  2,50  3,00 
vlees,  kip curry 
krab of tonijnsalade 3,00  3,50 
 
garnalensalade 4,50  5,00 
brie   3,00  3,50 
brie, honing & sla 3,50  4,00 
verse kip Hawaï  3,50  4,00 
gerookte zalm, ui &  
cocktailsaus  4,00  4,50 
omelet   3,00  3,50 
warm spek  3,50  4,00 
spek & ei  4,00  4,50 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Handelsstraat 12 2910 Essen 
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   www.trapkeop.be 

 
 
 
 
 
 
 
Meeneem specials broodjes 
   piccolo baguette 
Broodje v.h. huis 4,00  4,50 
(broodje met sla, komkommer, spek en honing/mosterddressing) 
 
Knapzak  4,50  5,00 
(broodje met sla, tomaat, komkommer, ei, spek en cocktailsaus) + 
kaas  1,00 
 

Club kip  4,00  4,50 
(broodje met sla, tomaat, komkommer, ei, verse kip en 
joppiesaus) 
 
Tropical  4,25  4,75 
(broodje met sla, tomaat, komkommer, wortel, ananas, verse kip 
en cocktailsaus) 
 
Cote d’Azur  4,50  5,00 
(broodje met sla, tomaat, gerookte zalm, ui en cocktailsaus) 
 
Statie   4,25  4,75 
(broodje met sla, gerookte zalm en kruidenkaas) 
 
Trapke Op  4,25  4,75 
(broodje met rucola, tomaat, pesto en mozzarella) 
 
Geitje   4,00  4,50 
(broodje met geitenkaas, honing, noten en sla) + spek  1,00 
 
Beenham  4,00  4,50 
(broodje met warme  beenham, mosterdsaus en sla) 
 
Farmer   5,00  5,50 
(broodje met sla, tomaat, komkommer, ei, huisgemaakte 
gehaktschijfjes, crispy uitjes en martinosaus) 
 
Manuel   4,50  5,00 
(broodje met warme kip, gegrilde groenten en Provençaalse 
kruiden) 
 
Yankee hotdog 5,00  5,50 
(hotdog en spek, bbqsaus, sweetchilisaus, crispy uitjes, tomaat en 
sla)   
 

 

 

 

 www.trapkeop.be
open di t/m zo 9 tot 15 uur

ma gesloten



MEENEEM BROODJES

smos       +1,00 

(=  sla, tomaat, komkommer,gekookt eitje en saus naar keuze)

*sauzen naar keuze: mayonaise, tomaten- en curryketchup, dressing, cocktail, 

joppie, andalouse, barbeque, curry- en samuraisaus
   

 extra saus  + 0,50

 waldcornbroodje  + 0,25

 meergranenbroodje  + 0,50

    piccolo             baguette

jonge kaas of ham    2,25   2,75

oude kaas    2,50   3,00

ham & kaas    2,50  3,00

gezond     3,00   3,50 

   (smoske + uitjes, wortelen en augurken)

préparé met uitjes    3,00   3,50 

martino met uitjes en augurken  3,50   4,00 

martino met ansjovis  4,50   5,00 

   (met uitjes en augurken)   

  

Salades uit eigen keuken 

eisalade    3,00  3,50

vlees, kip curry, krab of tonijnsalade  3,00   3,50

tonijntino    3,50   4,00 

   (tonijnsalade met pikante saus, uitjes en augurken)

garnalensalade    4,50   5,00

 

brie     3,00   3,50

brie, honing & sla    3,50  4,00

gerookte zalm, ui & cocktailsaus  4,00   4,50

omelet     3,00   3,50

warm spek    3,50   4,00 

spek & ei     4,00   4,50

Ook in ons assortiment: glutenvrije broodjes en zachte sandwiches.

MEENEEM SPECIALS BROODJES 
    
    piccolo            baguette
Broodje v.h. huis    4,00   4,50
(broodje met sla, komkommer, spek en honing/mosterddressing)

Geitje     4,00   4,50
(broodje met geitenkaas, honing, noten en sla) + spek 1,00

Trapke Op    4,25   4,75 
(broodje met rucola, tomaat, pesto en mozzarella)

Statie     4,25   4,75 
(broodje met sla, gerookte zalm en kruidenkaas)

Beenham    4,50   5,00 
(broodje met warme beenham, mosterdsaus en sla)

Knapzak     4,50   5,00
(broodje met spek, smos en cocktailsaus) 
+ kaas 1,00

Club kip    4,50  5,00
(broodje met kip, smos en joppiesaus)

Cote d’Azur    4,50   5,00
(broodje met sla, tomaat, gerookte zalm, ui en cocktailsaus)
 
Tropical     4,75   5,25
(broodje met sla, tomaat, komkommer, wortel, ananas, kip 
en cocktailsaus)

Manuel     5,00   5,50
(broodje met warme kip, gegrilde groenten en Provençaalse kruiden)

Farmer     5,00   5,50 
(broodje met smos, martinosaus, huisgemaakte gehaktschijfjes en 
crispy uitjes)

Yankee hotdog   5,00  5,50
(hotdog en spek, bbqsaus, sweetchilisaus, crispy uitjes, tomaat en sla)

MEENEEM PANINI

Trapke Op      5,50
(tomaat, mozzarella, pesto en rucola)

Chicken bbq      5,50 
(jonge kaas, kip en bbqsaus)

Essen       6,00
(kip, ananas, jonge kaas en currysaus)

Knapzak       6,00
(spek, tomaat, jonge kaas en ui)

Statie       6,00
(gerookte zalm, tomaat, ui en kruidenkaas)

Geitenkaas      6,00
(geitenkaas, honing, noten en spek)

ZOETIGHEDEN

croissant       1,50

chocoladebroodje      1,50

donut       2,00

muffin       2,00

appelflap      2,00

rijstvlaaitje      2,00

BROODJE VAN DE DAG

VAN DI T/M VRIJ V 0,50 KORTING

Dinsdag: broodje kipcurry, krab, tonijn of eisalade

Woensdag: broodje martino

Donderdag: broodje smos spek, met saus naar keuze

Vrijdag: broodje smos kip, met saus naar keuze

Uw broodjes kunt u ook 
 telefonisch bestellen.

03 677 17 67
1 uurtje later liggen ze voor u klaar!

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.


