10/06/2019 – 14/06/2019
Korte week, regenachtige of warme week, lekker krachtig menu. Smakelijk!
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 11/06

> Heden geen soep

Uitzonderlijk bereidt noch levert SOEPER vandaag haar overheerlijke soepen.

WOENSDAG 12/06

> 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.

> 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.

10/06/2019 – 14/06/2019
3,30 € / portie (500 ml)*
0,50 € voor portie brood
3,00 € voor volledig brood

DONDERDAG 13/06

> Tomatensoep met balletjes

Echt als in grootmoeders tijd én met zelfbereide en in huis gerolde balletjes.

> Courgettesoep met mascarpone
Mascarpone, U kent deze romige kaassoort uit Lombardije allicht van tiramisu. Bij SOEPER
draaien we hem echter in de soep. Letterlijk dan. En dat maakt onze groene courgettesoep,
lichter van kleur, voller van smaak, zuiderser van temperament.

VRIJDAG 14/06

> 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.

> 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?
*al onze prijzen zijn inclusief 6% btw

