
 

 

  

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 25/09   > Tomaat-koriandersoep VEGGIE 

Yin meets Yang, veggiestyle. Westerse kwaliteit versmelt met oosterse verfijning tot een smakelijke, gloedvolle, 

bitterzoete harmonie. 

> Veggievenkelsoep  

We houden het zuiders en zacht want ui, bleekselder, aardappel, enkele preiringen en look komen de anijssmaak 

van venkel verrijken. Gezond lekker. 

WOENSDAG  26/09  > Knolseldersoep - VEGGIE 

Een knol bomvol vitaminen: heel veel C en ruim voldoende ijzer. De Egyptenaren waren al overtuigd van zijn 

geneeskracht. Een versterkend soepje lijkt ons. Alleen het dunschillen van deze stevige knapen vereist de nodige 

kunde.. 

> Sambasoep van courgette  

Vandaag allitereren we dat het een lieve lust is; courgette uit de komkommerfamilie mixen we met kokos. Het 

resultaat: smakelijke sambasoep. 

3,30 € / portie (500 ml)* 

0,50 € voor portie brood 

3,00 € voor volledig brood 

Met de fiets in de hand kom je door het ganse land, of toch alvast onze stad. 

Veel trappend soms stappend, Hier en daar een babbel, een foto. En dan 

opnieuw achter de potten en de pannen voor een lekkere verse soep. Smakelijk! 

www.soeper.be/blog 
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3,30 € / portie (500 ml)* 
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DONDERDAG 27/09 > Parmentiersoep  

Zo eenvoudig van samenstelling (aardappel en prei), zo elegant van smaak. Genoemd naar Antoine-Auguste 

Parmentier (1737 tot 1813), een militair apotheker en medisch inspecteur-generaal van het Franse leger.. 

> 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! 

VRIJDAG  28/09  Doperwtensoep met munt – VEGGIE 

Een arbeidsintensief soepje is dit. Maar zo heeft SOEPER ze graag. Zeker als de smaak ervan helemaal 

openbloeit en u de winter op uw tong proeft. En helemaal veggie ook overigens. 

 

> Broccolisoep met Roaquefort  

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. 

*al onze prijzen zijn inclusief 6% btw 

24/09/2018 – 27/09/2018 

 
 


