
 

 

  

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 26/06   > Tomaat Koriander - VEGGIE  

Yin meets Yang. Westerse basis versmelt met oosterse verfijning tot een smakelijke, gloedvolle, bitterzoete harmonie. 

> 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. 

WOENSDAG  27/06  > 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! 

> 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 

De laatste ronde! Of de Rode Duivels de kwart, halve of hele finale van het Wk halen, weten we (nog) 

heel even niet. Maar dat Soeper haar laatste ronde ingaat, staat wel vast. Vanaf zaterdag 30 juni 

gaan de potten aan de kant, wordt de keuken stevig onder handen genomen, gaan we in binnen- en 

buitenland op zoek naar inspiratie ... om op maandag 3 september met volle goesting en veel energie 

verse soep te maken en te leveren... Soeper wenst ook u een inspirerende vakantie toe! 

www.soeper.be/blog 

24/06/2018 – 29/06/2018 
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3,30 € / portie (500 ml)* 

0,50 € voor portie brood 

3,00 € voor volledig brood 

 
 

DONDERDAG 28/06 > Soep van rode bieten met gedroogde abrikozen 

Deze soep herdenkt de lente en brengt de zomer nog even terug. Niet enkel in smaak maar ook in kleur: de 

rode gloed van een haast helemaal vergeten groente met het warme oranje van zuiders fruit. 

> Duivel(s)soep 

Duiveltjeskermis krijgt een nieuwe betekenis: 't is feest als de Rode Duivels winnen. Duivel(s)soep is ook nieuw en 

van onze hand: rood van kleur, hartig van smaak, hartelijk van nature en vooral vurig zoals elke rechtgeaarde 

fan. Je bent alvast in goed gezelschap als je met onze soep in de hand de Belgen tegen Engeland toejuicht. 

Verduiveld lekker! 

VRIJDAG  29/06  > Broccolisoep met roquefort 

Blauwgeaderd, romig wit en gerijpt in de grotten van Combalou. Dat is roquefort in een notedop: kaas met 

klasse, kaas met geschiedenis, kaas met karakter. Wij doen hem niet in een notedop, maar voegen hem toe aan, 

verbinden hem met een romigzachte broccolisoep. Verrassend veelzijdig soepje. 

> 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 

25/06/2018 -29/06/2018 

 


