13/05/2019 – 17/05/2019
Opnieuw gaan we voluit. In groen, oranje, rood vieren we de lente. Voor elk wat wils: hartig en
krachtig, zacht en smeuïg of een verrassende combinatie van beiden. Aan u de keuze ...
www.soeper.be/blog
Mocht je vragen hebben over allergenen stuur gerust een mailtje naar soeper@soeper.be!

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 14/05

> Zoete aardappel-paprikasoep

Van zoet over zout tot umami, deze soep spreekt uw hele smakenpallet aan. Iets voor fijnproevers dus.

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

WOENSDAG 15/05

> Tomaat-koriander - VEGGIE

Yin meets Yang. Westerse basis versmelt met oosterse verfijning tot een smakelijke, gloedvolle, bitterzoete harmonie.

> Aspergesoep - VEGGIE
Simpel: een soep van Mechelse witte asperges - fluweelzacht.

13/05/2019 – 17/05/2019
3,30 € / portie (500 ml)*
0,50 € voor portie brood
3,00 € voor volledig brood

DONDERDAG 16/05

> 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.

> 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.

VRIJDAG 17/05

> Bloemkool-venkelzaad - VEGGIE

Het zachtromige van de bloemkool contrasteert mooi met het pittig frisse van het venkelzaad.
Uw spijsvertering vaart er wel bij.

> Linzensoep met limoen- VEGGIE
Heerlijk van smaak en uitermate voedzaam (linzen bevatten veel eiwitten, vitamines A en B,
ijzer en calcium). Alleen over de kleuren mag u twisten.
*al onze prijzen zijn inclusief 6% btw

