
 

 

  

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  19/12   > Parmentier - veggie 

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.. 

     

> 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.  

 

WOENSDAG  20/12  > linzensoep met limoen - veggie 

Hetzelfde maar dan anders. Voor wie al eerder onze paddenstoelensoep proefde, toveren we een nieuwe variant uit 

onze hoed. Helemaal Sophie’s choice. 

> Verrassende venkelsoep 

Aarzelend tussen fris en warm, zwevend tussen pittig en zacht, meanderend tussen noord en zuid. Om de beurt 

spreken venkel, saffraan, citroen en steranijs uw smaakpapillen aan. Fijnproevers worden uitgedaagd. 

3,00 € / portie (490 ml)* 

0,50 € voor portie brood 

2,80 € voor volledig brood 

December dus: geprangd tussen Sinterklaas en Kerstman, tussen lijstjes lezen en overzichten 

doornemen, tussen prijzen ontvangen of cadeautjes kopen, tussen kerstkramen en 

sfeerverlichting en verder … door de wind, door de regen, dwars door alles heen. 

www.soeper.be/blog 

PS: wij zijn er weer vanaf 9/1/2018 

18/12/2017 – 22/12/2017 
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3,00 € / portie (490 ml)* 

0,50 € voor portie brood 

2,80 € voor volledig brood 

 
 

DONDERDAG 21/12  > vergeet-ons-nooit soep - veggie 

Speciaal voor de vergeetachtigen onder u, voegt SOEPER uitbundig rozemarijn toe aan 

de betere broccoli. Als u weet dat van rozemarijn gezegd wordt dat het uw geheugen 

stimuleert en onderhoudt, dan begrijpt u meteen ook de naam van deze soep.. 

> minestrone 

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 

VRIJDAG  22/12   > Saint-Germain soep 

Oh Parijs. Na de storm van de voorbije weken, draait er nu alles om het klimaat. In 

gedachten zijn we bij u, stappen een café binnen en bestellen er een Potage Saint-

Germain, uw roemruchte erwtensoep.  

> tomatensoep - veggie 

Beestig lekker, grapje.. 

*al onze prijzen zijn inclusief 6% btw 

18/12/2017 -22/12/2017 

 

 
 

Kijk voor meer info op 
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