01/10/2018 – 05/10/2018
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

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 02/10

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

> 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.

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

Vanaf nu elke dinsdag (17u en 19u) aan de Concept Store van BroodNodig in
Hofstade aan de kerk. Meer info op onze webstek.

WOENSDAG 03/10

> Butternet squash

De butternut is een zoete pompoenvariant met een lichte toets van noten. Een soepje met veel noten op zijn zang
dus.

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

24/09/2018 – 27/09/2018
3,30 € / portie (500 ml)*
0,50 € voor portie brood
3,00 € voor volledig brood
DONDERDAG 04/10

> Rastapaprikasoep

Now we’re jamming. Groene, gele en rode paprika’s nodigen op een rustige doch ravissante
reggeabeat hun “sista’s” courgette en “bro’s” broccoli ten dans. Uien en aardappelen stomen en
dampen in een krachtig kruidenboeket van tijm, laurier, kruidnagel en peterseliestengels.

> 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.

VRIJDAG 05/10

> Minestrone

Erg handig, zo'n soep waarvan er niet echt één recept bestaat, maar honderdduizenden. Want elke
Italiaan vindt vanzelfsprekend die van La Mama de beste. En waag het vooral niet dat tegen te
spreken. Ook leerrijk voor taalkundigen: in het Italiaans heb je niet enkel verkleinwoorden, maar ook
vergrootwoorden. Minestra betekent soep; Minestrone betekent grote soep. En dat moet je deze keer
figuurlijk invullen: met deze soep als start kan de maaltijd erachter niet anders dan licht zijn.

> 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.*al onze prijzen

zijn inclusief 6% btw

