
 

 

  

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 19/06   > Wortel-gembersoep  

Het gezonde van gember in combinatie met de kracht van oranje. Een kom boordevol vitaliserende vitaminen om 

de werkweek in te zetten. Heerlijk!. 

> Broccolisoep- VEGGIE  

In alle lijstjes met gezonde voedingsmiddelen vindt u broccoli steeds bovenaan. Of broccoli verouderingsprocessen 

vertraagt of uw immuunsysteem versterkt, kunnen we zelf niet wetenschappelijk bewijzen. Dat onze soep ook 

gewoon lekker is, kunnen we u wel laten proeven.  

WOENSDAG  20/06  > 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  voetbalkampioenschap hebben we 

wijselijk besloten deze kleuren niet in onze soep te draaien.  

> 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. 

3,30 € / portie (500 ml)* 

0,50 € voor portie brood 

3,00 € voor volledig brood 

Heerlijk fietsweer. Genieten van de zon. En dan ’s middags een heerlijk vers 

soepje om de nodige vitaminen op te doen. Gezond genieten noemen we dat bij 

SOEPER. 

www.soeper.be/blog 
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DONDERDAG 21/06 > Tomatensoep met balletjes  

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

> Finse preisoep 

De koude buitenhouden? Finnen weten er alles van. Door de innerlijke mens te verwarmen 

met een gezonde, vitaminerijke preisoep, bijvoorbeeld. Probeert u het zelf maar eens uit!  

VRIJDAG  22/06  > 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.  

> Rode linzensoep - VEGGIE 

De kleur is rood, de smaak veelzijdig. Dat heeft alles te maken met de ingrediënten 

vanzelfsprekend: naast de rode linzen - waaraan deze soep haar naam dankt - hebben we 

ook ui, tomaat, wortel en selder in de aanbieding. Feilloos afgewerkt met look en curry en 

kokos is dit een verdomd rijk soepje.  

*al onze prijzen zijn inclusief 6% btw 

18/06/2018 -22/06/2018 

 


