07/01/2019 – 11/01/2019
Na de feesten, de wensen, de dromen, de goede voornemens terug met (voor u de
voeten, voor mij de banden) op de grond. Helemaal klaar voor een verrassend,
aangenaam, overheerlijk maar vooral smakelijk 2O19. Op uw gezondheid!
www.soeper.be/blog

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

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/

> Vergeet-mij-niet soep - veggie

DINSDAG 08/01

Wist u dat rozemarijn symbool staat voor vriendschap en trouw? En dat het - daarmee samenhangend - als
versterkend middel voor het geheugen wordt beschouwd (goede vrienden vergeet men immers nooit)? Als wij dan
dit heerlijk ruikende kruid aan onze bijzondere broccolisoep toevoegen, mogen we dat met recht en rede vergeetmij-niet soep noemen. Toch?

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

.

Elke dinsdag (17u en 18.30u) aan de Concept Store van BroodNodig in

Hofstade aan de kerk. Meer info op onze webstek.

WOENSDAG 09/01

> 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!

> 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.

07/01/2019 -11/01/2019
3,30 € / portie (500 ml)*
0,50 € voor portie brood
3,00 € voor volledig brood
DONDERDAG 10/01

> Kervelsoep met worteltjes

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

> Paprika Bloemkoolsoep
Tegendraads als we af en toe zijn, serveren we u graag dit oxymoronsoepje: boterzachte
bloemkool met een pikante hoek eraf. Romige opener met een pittige afdronk.
Smaakverruimend.

VRIJDAG 11/01

> Rode linzensoep - VEGGIE

De kleur is rood, de smaak veelzijdig. Dat heeft alles te maken met de ingrediënten
vanzelfsprekend: naast de rode linzen - waaraan deze soep haar naam dankt - hebben
we ook ui, tomaat, wortel en selder in de aanbieding. Feilloos afgewerkt met look en
curry en kokos is dit een verdomd rijk soepje

> 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.

*al onze prijzen zijn inclusief 6% btw

