
 

 

  

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  20/06    > Parmentiersoep 

Zo eenvoudig van samenstelling (aardappel en prei), zo elegant van smaak. Genoemd naar Antoine-

Auguste Parmentier (1737 tot 1813), een militair apotheker en medisch inspecteur-generaal van het 

Franse leger.      

> Tomaat - VEGGIE 

Beestig lekker, grapje.  

 

WOENSDAG 21/06    > Wortel-gembersoep 

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

vitaminen om de werkweek in te zetten. Heerlijk!  

> Schalkse Schanullekessoep - veggie 

Neen, we hebben niet plots onze uitgebreide serie Suskes en Wiskes herontdekt, maar in Vlaanderen 

wordt de jonge, frisse, lente-ui nu eenmaal naar de naam van de pop van Wiske genoemd. Maar of u 

hen nu "bosuien", "St-Jansuien', "sla-uien" of "pijpajuinen" wil heten, met behulp van citroensap en 

bieslook, maakt Soeper er een echte onvergetelijke delicatesse van. 

3,00 € / portie (490 ml)* 

0,50 € voor portie brood 

2,80 € voor volledig brood 

 

Zwoel weer, zwoele menu. Smakelijk! 

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

0,50 € voor portie brood 

2,80 € voor volledig brood 

 
DONDERDAG 22/06   > Rastapaprikasoep    

Now we’re jamming. Groene, gele en rode paprika’s nodigen op een rustige 

doch ravissante reggeabeat hun “sista’s” courgette en “bro’s” broccoli ten dans. 

Uien en aardappelen stomen en dampen in een krachtig kruidenboeket van 

tijm, laurier, kruidnagel en peterseliestengels.  

> Orange Crush - VEGGIE 

Symfonie in oranjetinten met de heilige drievuldige k's: kokosmelk, koriander 

en knoflook. Met wortelen, dat spreekt en met een vleugje curry. Zacht en 

zalig. Zonnig ook. 

VRIJDAG 23/06   > 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.  

> Soep van rode bieten met gedroogde abrikozen 

Deze soep herdenkt de lente en brengt de zomer nog even terug. Niet enkel in 

smaak maar ook in kleur: de rode gloed van een haast helemaal vergeten 

groente met het warme oranje van zuiders fruit. 

*al onze prijzen zijn inclusief 6% btw 

20/06/2017 - 23/06/2017 

 

 
 

Kijk voor meer info op 

onze website 

www.soeper.be 
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