
 

 

  

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  20/02   > Snert maar dan anders- VEGGIE  

Deze keer géén klassieke erwtensoep, maar eentje waar naast tijm en prei ook muntblaadjes aan zijn toegevoegd. 

Daarna heerlijk afgekruid. Speciaal. 

> Butternut squash 

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

dus. 

WOENSDAG  21/02  > Parika-bloemkoolsoep 

Tegendraads als we af en toe zijn, serveren we u graag dit oxymoronsoepje: boterzachte bloemkool met een pikante 

hoek eraf. Romige opener met een pittige afdronk. Smaakverruimend.. 

> Vichysoisesoep 

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. 

3,30 € / portie (500 ml)* 

0,50 € voor portie brood 

3,00 € voor volledig brood 

Geen snelle, toegevoegde suikers in onze eetlepels. Integendeel. Wij verkiezen langzaam of traag, 

da’s goed voor de maag. Wij halen alles vers uit de grond, puur en gezond, da’s smakelijk in de 

.  mond. Wij koken en kruiden zonder gezever, da’s net zo proper voor uw lever
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3,30 € / portie (500 ml)* 

0,50 € voor portie brood 
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DONDERDAG 22/02 > Linzensoep met limoen- veggie 

Heerlijk van smaak en uitermate voedzaam (linzen bevatten veel eiwitten, vitamines A 

en B, ijzer en calcium). Alleen over de kleuren mag u twisten. 

> Tomaat-banaansoep 

U denkt: wat een vreemde combinatie. Wij verzekeren u: wacht maar tot u ze geproefd 

heeft, want u riskeert uw tomatensoep nooit meer anders te willen. Bij ons geen banaan 

in ons oor, Ernie, wel in de soep. 

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

 

VRIJDAG  23/02 > Knolseldersoep - VEGGIE 

Een knol bomvol vitaminen: heel veel C en ruim voldoende ijzer. De Egyptenaren waren 

al overtuigd van zijn geneeskracht. Een versterkend soepje lijkt ons. Alleen het 

dunschillen van deze stevige knapen vereist de nodige kunde. 

> Wortelwondersoep - VEGGIE 

Een wortelsoep zoals u die nog niet eerder proefde. Fijn afgekruid met komijn. Koket 

getoonzet met koriander. Charismatisch afgewerkt met een gloedvolle vleug chili. 

Wonderlijke wortelsoep.  

*al onze prijzen zijn inclusief 6% btw 
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