
 

 

  

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  21/05   > Tomatensoep - VEGGIE 

Beestig lekker, grapje. 

> 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. 

 

WOENSDAG  22/05  > Sambasoep van courgette  

Vandaag allitereren we dat het een lieve lust is; courgette uit de komkommerfamilie mixen we met kokos. Het 

resultaat: smakelijke sambasoep. 

      > Wortel-gembersoep - VEGGIE  

Het gezonde van gember in combinatie met de kracht van oranje. Een kom boordevol vitaliserende vitaminen om u 

te verwennen. Heerlijk!. 

 

3,30 € / portie (500 ml)* 

0,50 € voor portie brood 

3,00 € voor volledig brood 

Met inspiratie in ons hoofd en de vlammetjes onder onze potten en pannen, bieden we u deze 

week graag een gevarieerd soepmenu aan. 

www.soeper.be/blog 
Mocht je vragen hebben over allergenen stuur gerust een mailtje naar soeper@soeper.be! 
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DONDERDAG  23/05 > 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. 

> 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  24/05 > Cool cucumber - VEGGIE 

Het lijkt eerder een belediging (hey, koele komkommer kom eens hier) dan een ernstig voorstel, 

maar wacht even tot u ze geproefd heeft.  We serveren en soepje dat u best koud mag nuttigen 

en dat betekent slechts één ding: summer’s here! Deze soep bevat naast komkommer ook 

yoghurt en noten. 

> Prei-pastinaaksoep – veggie 

Wat rijmt er op smaak? Juist ja, pastinaak. Winterser kan je een groente nauwelijks hebben. 

Seizoensgebonden dus en helemaal SOEPER. allitereert bovendien met prei. En met pittig. Voor 

dat laatste zorgt vooral de gezonde gember die we er in milde mate aan toevoegen. 

 

*al onze prijzen zijn inclusief 6% btw 

20/05/2019 – 24/05/2019 

 

3,30 € / portie (500 ml)* 

0,50 € voor portie brood 

3,00 € voor volledig brood 

 


