
 

 

  

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  09/07   > 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..  

> Paprikasoep  

Wist u dat de Capsicum annuum, beter bekend als de paprika, naast groene, gele, rode en oranje varianten ook in 

paars en wit te verkrijgen zijn? Omdat we niet willen vooruitlopen op het  voetbalkampioenschap hebben we 

wijselijk besloten deze kleuren niet in onze soep te draaien. 

 

WOENSDAG  10/07  > Pompoensoep met rode biet 

Neen, we nemen u niet “beet” (maar dat is nu eenmaal de Engelse vertaling van biet). Neen, het is géén trick. 

Beschouw het gerust als een “treat”, die rode biet. Dé multivitaminebom van moeder natuur: magnesium, kalium, 

vezels, fosfor en ijzer, de vitamines A, B en C zowel als bètacaroteen en foliumzuur. Nu weet u wat u allemaal mist..

     > Another kind of mushroom soep  

Hetzelfde maar dan anders. Voor wie al eerder onze paddenstoelensoep proefde, toveren we een nieuwe variant uit 

onze hoed. Helemaal Sophie’s choice. 

 

3,30 € / portie (500 ml)* 

0,50 € voor portie brood 

3,00 € voor volledig brood 

De leste … Vakantie in zicht? Uitkijken naar nieuwe horizons, andere oorden, nieuwe lucht, 

ander licht? Dat kan. Om u alvast in de stemming te brengen, tappen wij deze week uit een erg zuiders 

vaatje: Spanje in je bord? Of toch nog liever Italië? En zoals u weet, de leste zijn de … 

www.soeper.be/blog 
Mocht je vragen hebben over allergenen stuur gerust een mailtje naar soeper@soeper.be! 
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DONDERDAG  11/07 > Tomatensoep met balletjes  

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

> 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.  

VRIJDAG  12/07  > 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.  

> Sambasoep van courgette 

Vandaag allitereren we dat het een lieve lust is; courgette uit de komkommerfamilie mixen we 

met kokos. Het resultaat: smakelijke sambasoep. 

*al onze prijzen zijn inclusief 6% btw 

08/07/2019 – 12/07/2019 

 

3,30 € / portie (500 ml)* 

0,50 € voor portie brood 

3,00 € voor volledig brood 

 


