
 

 

  

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  28/03   > Courgettesoep met mascarpone - VEGGIE 

Mascarpone, U kent deze romige kaassoort uit Lombardije allicht van tiramisu. Bij SOEPER draaien we 

hem echter in de soep. Letterlijk dan. En dat maakt onze groene courgettesoep, lichter van kleur, voller 

van smaak, zuiderser van temperament. 

>  Wortel-appel soep - VEGGIE 

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

vitaminen om u te verwennen. Heerlijk! 

  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 29/03    > Rode linzensoep -  VEGGIE 

De kleur is rood, de smaak veelzijdig. Dat heeft alles te maken met de ingrediënten vanzelfsprekend: 

naast de rode linzen - waaraan deze soep haar naam dankt - hebben we ook ui, tomaat, wortel en 

selder in de aanbieding. Feilloos afgewerkt met look en curry en kokos is dit een verdomd rijk soepje.  

> Wortel-gembersoep - VEGGIE 

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

vitaminen om de werkweek in te zetten. Heerlijk!  

 

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 

 

27/03/2017 – 31/03/2017 
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3,00 € / portie (490 ml)* 

0,50 € voor portie brood 

2,80 € voor volledig brood 

 
DONDERDAG  30/03  > Kervelsoep met worteltjes – VEGGIE 

Smaaksymfonie van groen en oranje met een fijne kruidentoets en afgewerkt 

met uiterst dun gesneden worteltjes. Soepergezond! 

> Pastinaak met zoete aardappel 

Pittig van smaak met een vleugje anijs, als voorloper van de aardappel maakte 

pastinaak lang deel uit van onze dagelijkse maaltijd. Daarna vervangen en snel vergeten, 

is deze bijzondere witte wortel opnieuw aan een opmars bezig. In combinatie met zoete 

aardappel is dit een bijzonder authentiek soepje. 

PS: SOEPER THURSDAY in Hofstade - www.soeper.be/blog 

VRIJDAG 31/03  > Vichysoisesoep - VEGGIE 

Eet u ze koud of lust u ze liever warm? Is ze Amerikaans of Frans van origine? 

Er valt over deze soep heel wat te discussiëren. Maar vast staat dat dit een 

lekker andere preisoep is dan u gewend bent. Probeer het maar. 

   > paprika Argentina - VEGGIE 

Met dit pittige paprikasoepje met peterselie én selder zetten we u in vuur en 

vlam. 

     

*al onze prijzen zijn inclusief 6% btw 
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