05/11/2018 –09/11/2018
Soeper stelt u met plezier zijn overheerlijk en gevarieerd weekmenu voor. Omdat we u dagverse
soepen bieden, vragen we u uw bestellingen door te geven ten laatste om 14u00 de dag vóór
levering.. 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 06/11

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

> Wortel-gembersoep - VEGGIE

Het gezonde van gember in combinatie met de kracht van oranje. Een kom boordevol vitaliserende
vitaminen om u te verwennen. Heerlijk!

> 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 07/11

> 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..

> Bleomkool-koriandersoep
Verbazingwekkend hoe zo weinig en zo eenvoudige ingrediënten resulteren in een soep met punch.
Heerlijk aromatisch, romig wit en fluweelzacht. Streling voor uw tong, verwennerij voor uw papillen.
Een puur geschenk.

05/11/2018 –09/11/2018
3,30 € / portie (500 ml)*
0,50 € voor portie brood
3,00 € voor volledig brood
DONDERDAG 08/11

> 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

> Kervelsoep met worteltjes
Smaaksymfonie van groen en oranje met een fijne kruidentoets en afgewerkt met uiterst dun
gesneden worteltjes. Soepergezond!

VRIJDAG 09/11

> Courgettesoep 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.

> Doperwten met munt - VEGGIE
Een arbeidsintensief soepje is dit. Maar zo heeft SOEPER ze graag. Zeker als de smaak ervan
helemaal openbloeit en u de herfst op uw tong proeft. En helemaal veggie ook overigens.
*al onze prijzen zijn inclusief 6% btw

