16/04/2018 – 20/04/2018
Studies wijzen het uit: een gezond leven begint met het eten van veel en verschillende groenten.
Lichaamsbeweging is een goede tweede. Laat SOEPER nu net dat combineren: dagelijks op de
fiets een gezonde groentenmix naar u brengen … Lekker gezond
www.soeper.be/blog

3,30 € / portie (500 ml)*
0,50 € voor portie brood
3,00 € voor volledig brood

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 17/04

> Verrassend 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.

> Kervelsoep met worteltjes
Smaaksymfonie van groen en oranje met een fijne kruidentoets en afgewerkt met uiterst dun gesneden worteltjes.
Soepergezond!

WOENSDAG 18/04

> 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.

> Bloemkool-venkelzaad
Het zachtromige van de bloemkool contrasteert mooi met het pittig frisse van het venkelzaad. Uw spijsvertering
vaart er wel bij.

16/04/2018 -20/04/2018
3,30 € / portie (500 ml)*
0,50 € voor portie brood
3,00 € voor volledig brood
DONDERDAG 19/04

> Tomatensoep met balletjes

Echt als in grootmoeders tijd én met zelfbereide en in huis gerolde balletjes.

> Slasoep - VEGGIE
Nooit slaapverwekkend ... al sla wat de klok slaat. Versgeplukt maken wij er een soepje van:
zachtgroen streelt het uw tong, fluweelzacht strijkt het langs uw verhemelte.
PS: SOEPER THURSDAY in Hofstade -

VRIJDAG 20/04

www.soeper.be/blog voor meer info.

> Wortel-appel soep - VEGGIE

Combineer twee (h)eerlijke producten en je krijgt iets overheerlijks, toch? Verleidelijke appels
uit de tuinen van Eva, weelderige wortelen uit de aarde. Vandaag waant u zich even in het
Aards Paradijs.

> Cool Cucumber - VEGGIE
Het lijkt eerder een belediging (hey, koele komkommer kom eens hier) dan een ernstig
voorstel, maar wacht even tot u ze geproefd heeft. We serveren en soepje dat u best koud
mag nuttigen en dat betekent slechts één ding: summer’s here
!*al onze prijzen zijn inclusief 6% btw

