
 

 

  

Bij uw soep kan u ook het brood van de week van BroodNodig bestellen. Voor meer info kan u terecht 

op onze website - www.soeper.be/blog/ 

DINSDAG  21/02   > Butternt squash  

De butternut is een zoete pompoenvariant met een lichte toets van noten. Een soepje met veel noten op 

zijn zang dus. 

> Wortel-appelsoep - VEGGIE 

Combineer twee (h)eerlijke producten en je krijgt iets overheerlijks, toch? Verleidelijke appels uit de 

tuinen van Eva, weelderige wortelen uit de aarde. Vandaag waant u zich even in het Aards Paradijs. 

  Vanaf nu elke dinsdag (17u en 19u) aan Concept Store van BroodNodig op de 

hoek van de Oude Brusselstraat en de Vijfhoek. Meer info op onze webstek. 

WOENSDAG 22/02    > Wortel-gembersoep - VEGGIE 

Het gezonde van gember in combinatie met de kracht van oranje. Een kom boordevol vitaliserende 

vitaminen om u te verwennen. Heerlijk!. 

> Tomaat-koriander - veggie 

Yin meets Yang. Westerse basis versmelt met oosterse verfijning tot een smakelijke, gloedvolle, 

bitterzoete harmonie. 

 

3,00 € / portie (490 ml)* 

0,50 € voor portie brood 

2,80 € voor volledig brood 

Soeper stelt u met plezier zijn overheerlijk en gevarieerd weekmenu voor. Omdat we u dagverse 

soepen bieden, vragen we u uw bestellingen door te geven ten laatste om 14u00 de dag vóór 

levering.. www.soeper.be/blog 
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3,00 € / portie (490 ml)* 

0,50 € voor portie brood 

2,80 € voor volledig brood 

 
DONDERDAG 23/02  > Prei-met-tijm 

Ofte “prei je t’aime” soep zoals we dat hier zeggen. Lekker zuiders, ondanks 

het weer. 

> Veggievenkel- VEGGIE 

We houden het zuiders en zacht want ui, bleekselder, aardappel, enkele 

preiringen en look komen de anijssmaak van venkel verrijken. Gezond lekker. 

VRIJDAG 24/02  > Wortelpeterseliesoep 

Een soep voor taalkundige fijnproevers want de discussie of het nu 

“wortelpeterselie” dan wel “peterseliewortel” moet heten, is nog lang niet 

beslecht. Zeker is dat we niet een soep maken van wortelen enerzijds en 

peterselie anderzijds. Dan zou het immers wortel-peterseliesoep zijn. Nee, we 

maken soep van een peterselievariëteit waarvan de wortel het lekkerste 

bestanddeel is. Kunt u nog volgen? Gewoon bestellen en proeven! 

     > Minestrone – VEGGIE 

Erg handig, zo'n soep waarvan er niet echt één recept bestaat, maar 

honderdduizenden. Want elke Italiaan vindt vanzelfsprekend die van La Mama 

de beste. En waag het vooral niet dat tegen te spreken. Ook leerrijk voor 

taalkundigen: in het Italiaans heb je niet enkel verkleinwoorden, maar ook 

vergrootwoorden. Minestra betekent soep; Minestrone betekent grote soep. En 

dat moet je deze keer figuurlijk invullen: met deze soep als start kan de 

maaltijd erachter niet anders dan licht zijn.. 

*al onze prijzen zijn inclusief 6% btw 
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