
 

 

  

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  19/03   > Parmentier 

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.  

> Butternut-squash 

De butternut is een zoete pompoenvariant met een lichte toets van noten. Een soepje met veel noten op zijn zang 

 dus.. 

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

Hofstade aan de kerk. Meer info op onze webstek. 

WOENSDAG  20/03  > Knolselder - 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. 

> 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. 

3,30 € / portie (500 ml)* 

0,50 € voor portie brood 

3,00 € voor volledig brood 

We trekken - helemaal figuurlijk hé - ons blik soepersoepen voor u open en bieden u deze week 

moeilijke keuzes aan. Allemaal lekker, allemaal gezond. Bekijk ons overheerlijk en gevarieerd 

weekmenu en bestel on-line. 

www.soeper.be/blog 
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3,30 € / portie (500 ml)* 

0,50 € voor portie brood 

3,00 € voor volledig brood 

 
 

DONDERDAG 21/03 > 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 Rusland toejuicht. Verduiveld lekker! 

> 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 lente op uw tong proeft. En helemaal veggie ook overigens. 

VRIJDAG  22/03 > Vergeet-mij-niet-soep - VEGGIE 

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 vergeet-mij-niet soep noemen. Toch? 

> Wortelwondersoep - VEGGIE 

Een wortelsoep zoals u die nog niet eerder proefde. Fijn afgekruid met komijn. Koket getoonzet 

met koriander. Charismatisch afgewerkt met een gloedvolle vleug chili. Wonderlijke wortelsoep. 

 

*al onze prijzen zijn inclusief 6% btw 
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