
 

 

  

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  15/01   > Broccolisoep met roquefort 

Blauwgeaderd, romig wit en gerijpt in de grotten van Combalou. Dat is roquefort in een notedop: kaas met klasse, 

kaas met geschiedenis, kaas met karakter. Wij doen hem niet in een notedop, maar voegen hem toe aan, verbinden 

hem met een romigzachte broccolisoep. Verrassend veelzijdig soepje. 

> Tomaat-koriandersoep - VEGGIE 

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

bitterzoete harmonie.     

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

Hofstade aan de kerk. Meer info op onze webstek. 

 

WOENSDAG  16/01  > Kerrie pastinaaksoep 

Ideaal op kille winterdagen! Deze soep warmt je lijf en leden helemaal op en tovert vervolgens een glimlach op je 

gezicht. Daar zijn we nu eens zeker van. Met gehakte rode paprika als garnering krijgt het oog ook wat! 

> Doperwtensoep 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. 

3,30 € / portie (500 ml)* 

0,50 € voor portie brood 

3,00 € voor volledig brood 

Wordt het nog wat met die winter van 2019? U weet maar nooit. Soeper helpt u alvast 

de nodige vitamines in te slaan tegen dat het zover is … Sla alvast de nodige vitamines in! 

www.soeper.be/blog 
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DONDERDAG 17/01 > Butternut squash   

De butternut is een zoete pompoenvariant met een lichte toets van noten. Een soepje 

met veel noten op zijn zang dus. 

> Wortel-appel-soep - VEGGIE  

Combineer twee (h)eerlijke producten en je krijgt iets overheerlijks, toch? Verleidelijke 

appels uit de tuinen van Eva, weelderige wortelen uit de aarde. Vandaag waant u zich 

even in het Aards Paradijs.. 

 

VRIJDAG  18/01   > Bloemkool-venkelzaad - VEGGIE 

Het zachtromige van de bloemkool contrasteert mooi met het pittig frisse van het 

venkelzaad. Uw spijsvertering vaart er wel bij. 

> Parmentiersoep 

Zo eenvoudig van samenstelling (aardappel en prei), zo elegant van smaak. Genoemd 

naar Antoine-Auguste Parmentier (1737 tot 1813), een militair apotheker en medisch 

inspecteur-generaal van het Franse leger. 

*al onze prijzen zijn inclusief 6% btw 
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