
 

 

  

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 16/10   >  Tomaat-koriander - VEGGIE 

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

bitterzoete harmonie. 

> 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. 

 Vanaf nu elke dinsdag (17u en 19u) aan de Concept Store van BroodNodig in 

Hofstade aan de kerk. Meer info op onze webstek. 

WOENSDAG  17/10  > Courgette met mascarpone 

Mascarpone, U kent deze romige kaassoort uit Lombardije allicht van tiramisu. Bij SOEPER draaien we 

hem echter in de soep. Letterlijk dan. En dat maakt onze groene courgettesoep, lichter van kleur, voller 

van smaak, zuiderser van temperament. 

> Vers-uit-de-tuinsoep 

Hoe anders vertaal je het wondermooie "soupe jardinière"? En wat komt er allemaal uit die 

spreekwoordelijke tuin van ons? Broccoli, ui, wortelen, aardappelen, selder, courgettes, enkele 

tomaatjes, die we nog extra smaak en kracht geven met look, tijm, laurier, zout en peper... Helder! 

3,30 € / portie (500 ml)* 

0,50 € voor portie brood 

3,00 € voor volledig brood 

Bicycle, Bicycle, Bicycle, I want to ride my bike. Wie herinnert zich nog de hit uit 1978 en de 

spraakmakende videoclip? Misschien begrijpt u nu beter hoe blijgemutst (soms letterlijk) wij ons door 

het Mechelse verkeer meanderen om u uw dagverse soep te brengen…www.soeper.be/blog 

15/10/2018 – 19/10/2018 
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3,30 € / portie (500 ml)* 

0,50 € voor portie brood 

3,00 € voor volledig brood 

 
 

DONDERDAG 18/10 >  Kervelsoep met worteltjes  

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

gesneden worteltjes. Soepergezond! 

> Parika Argentina - VEGGIE 

Met dit pittige paprikasoepje met peterselie én selder zetten we u in vuur en vlam.. 

VRIJDAG  19/10  > Linzensoep met limoen – VEGGIE 

Heerlijk van smaak en uitermate voedzaam (linzen bevatten veel eiwitten, vitamines A en B, ijzer en 

calcium). Alleen over de kleuren mag u twisten.     

> 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! 

*al onze prijzen zijn inclusief 6% btw 

15/10/2018 – 19/10/2018 

 
 


