
 

 

  

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 13/11   >  Mechelse Witloofsoep  

Withlove from SOEPER. Vers in Mechelse bodem geteelde witloof. Karakter- én smaakvol in een romige 

variant. Met onze allereigenste, allerfijnste kruidenmix op smaak gebracht. Een hartelijk soepje als u het 

ons vraagt 

> Pompoen classic   

Pom, pom, pom ... Bij SOEPER kennen we onze klassiekers en eren die ook. Eerder maakten we een 

Butternut-pompoensoep, nu houden we het bij de klassieke versie. Zoals het in grootmoeders’ 

receptenboek geschreven stond, zeg maar.. 

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

Hofstade aan de kerk. Meer info op onze webstek. 

WOENSDAG  14/11  > Lichte kippensoep 

Toktok tok. Klassieker kunnen we haast niet uit de hoek komen, dunkt ons. Klaarder kunnen we ze niet 

schenken. Een heldere, lekkere opkikker. Chicken it out, zouden we zo zeggen. 

> 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 

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 
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DONDERDAG 15/11  > Tomaat-banaansoep 

U denkt: wat een vreemde combinatie. Wij verzekeren u: wacht maar tot u ze geproefd heeft, want 

u riskeert uw tomatensoep nooit meer anders te willen. Bij ons geen banaan in ons oor, Ernie, wel 

in de soep. 

> 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 IJsland toejuicht. Verduiveld lekker! 

VRIJDAG  16/11   > 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. 

> Vergeet-ons-nooit soep - veggie 

Speciaal voor de vergeetachtigen onder u, voegt SOEPER uitbundig rozemarijn toe aan de betere 

broccoli. Als u weet dat van rozemarijn gezegd wordt dat het uw geheugen stimuleert en 

onderhoudt, dan begrijpt u meteen ook de naam van deze soep. 

*al onze prijzen zijn inclusief 6% btw 
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