11/02/2019 – 15/02/2019
In de aanloop naar Valentijn wensen we u een hartverwarmende week toe, vol
aangename ontmoetingen; ook intense, warme momenten zullen uw deel zijn! De weg
naar de liefde plaveien wij met bloemkool en broccoli, met gember en zoete aardappel.. Laat het
net als de liefde naar meer smaken.
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/

DINSDAG 12/02

> 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. Hartverwarmend ook.

> 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!

.

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

Hofstade aan de kerk. Meer info op onze webstek.

WOENSDAG 13/02

> Witloofbloemkoolsoep

Bitterzoete smaaksymfonie - op uw gezondheid.

> Broccolisoep - VEGGIE
In alle lijstjes met gezonde voedingsmiddelen vindt u broccoli steeds bovenaan. Of broccoli verouderingsprocessen
vertraagt of uw immuunsysteem versterkt, kunnen we zelf niet wetenschappelijk bewijzen. Dat onze soep ook
gewoon lekker is, kunnen we u wel laten proeven.

11/02/2019 – 15/02/2019
3,30 € / portie (500 ml)*
0,50 € voor portie brood
3,00 € voor volledig brood
DONDERDAG 14/02

> Valentijnsoep

Vandaag is rood. Vurig en Warm. Tomatensoep zoals die enkel op Valentijn kan zijn:
Met veel liefde bereid, hartelijk op smaak gebracht, verrassend afgewerkt. Liefde gaat
door de maag. En daarna pas door merg en been. Van harte!

> Knolselder-appelsoep
Knap gevonden - appeltjes en een stevige knolselder samen gestoofd tot een heerlijk
soepje.

VRIJDAG 15/02

> Lieve Lust(soep met chocolade)

We blijven verzinnen, vernieuwen, verrassen, verwennen dat het een lieve lust is. Deze
keer met een heerlijke soep van zoete aardappel en wortel die u na het verwarmen zelf
naar believen bestrooit met bijgeleverde pure gemberchocolade. Waar halen ze het,
vraagt u zich af? Bij Sjolaa, natuurlijk, het Mechelse chocolade-atelier.

> Wortel-gembersoep - VEGGIE
Het gezonde van gember in combinatie met de kracht van oranje. Een kom boordevol
vitaliserende vitaminen om u te verwennen. Heerlijk!
*al onze prijzen zijn inclusief 6% btw

