
 

 

  

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 15/05   > 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. 

> Tomatensoep met balletjes 

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

 

WOENSDAG  16/05  > Kervelsoep met worteltjes  

Smaaksymfonie van groen en oranje met een fijne kruidentoets en afgewerkt met uiterst dun gesneden worteltjes. 

Soepergezond! 

> 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. 

 

3,30 € / portie (500 ml)* 

0,50 € voor portie brood 

3,00 € voor volledig brood 

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 
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DONDERDAG 17/05 > 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. 

> Bij-zondere pompoensoep 

Bij SOEPER proefde u pompoensoep al in diverse gedaantes en combinaties. Maar deze bij-

zondere pompoensoep is helemaal NIEUW en bij-de-tijd-van-het-jaar! We combineren het 

vruchtvlees van de pompoenen met een heerlijke honing. Bee happy! 

VRIJDAG  18/05  > Paprikasoep 

Wist u dat de Capsicum annuum, beter bekend als de paprika, naast groene, gele, rode en 

oranje varianten ook in paars en wit te verkrijgen zijn? Omdat we niet willen vooruitlopen op 

het Europees voetbalkampioenschap hebben we wijselijk besloten deze kleuren niet in onze 

soep te draaien. 

> 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 

14/05/2018 -18/05/2018 

 


