
 

 

  

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 20/03   > Kerrie pastinaak 

Ideaal op kille winterdagen! Deze soep warmt je lijf en leden helemaal op en tovert vervolgens een glimlach op je 

gezicht. Daar zijn we nu eens zeker van. Met gehakte rode paprika als garnering krijgt het oog ook wat! 

> Tomaat-banaansoep - VEGGIE 

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. 

 

WOENSDAG  21/03  > 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. 

> Warme komkommersoep 

Een recept dat ons in de oren gefluisterd werd door het Mechels tuinbouwbedrijf: "VERS en GEZOND". Heerlijk 

zacht, een instant klassieker. Proeven maar. 

3,30 € / portie (500 ml)* 

0,50 € voor portie brood 

3,00 € voor volledig brood 

Wij kennen onze klassiekers. Fervente fietsers als we zijn, feesten we bij het begin 

van dit wielerseizoen. Wij eren Poggio en Paddestraat. Wij vereren het bos van 

Wallers-Arenberg en de Koppenberg. Extra energie en vitamines halen wij niet 

snelle suikers of deugddoende drinkbussen, maar uit onze soepen. 
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DONDERDAG 22/03 > 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. 

> Butternut squash 

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

met veel noten op zijn zang dus. 

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

 

VRIJDAG  23/03 > Knolselder-appelsoep 

Knap gevonden - appeltjes en een stevige knolselder samen gestoofd tot een heerlijk 

soepje. 

> 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. 

*al onze prijzen zijn inclusief 6% btw 
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