09/09/2019 – 13/09/2019
Veel trappend soms stappend, Hier en daar een babbel, een foto. En dan opnieuw achter
de potten en de pannen voor een lekkere verse soep. 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 10/09

> Orange Crush - VEGGIE

Symfonie in oranjetinten met de heilige drievuldige k's: kokosmelk, koriander en knoflook. Met wortelen, dat
spreekt en met een vleugje curry. Zacht en zalig. Zonnig ook.

> Dorperwten met munt - VEGGIE
Een arbeidsintensief soepje is dit. Maar zo heeft SOEPER ze graag. Zeker als de smaak ervan helemaal openbloeit en
u de herfst op uw tong proeft. En helemaal veggie ook overigens.

WOENSDAG 11/09

> Linzen 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.

> Vergeet-ons-nooit-soep - VEGGIE
Speciaal voor de vergeetachtigen onder u, voegt SOEPER uitbundig rozemarijn toe aan de betere broccoli. Als u
weet dat van rozemarijn gezegd wordt dat het uw geheugen stimuleert en onderhoudt, dan begrijpt u meteen ook
de naam van deze soep.

09/09/2019 – 13/09/2019
3,30 € / portie (500 ml)*
0,50 € voor portie brood
3,00 € voor volledig brood

DONDERDAG 12/09

> 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.

> Tomaat-banaan – VEGGIE
U denkt: wat een vreemde combinatie. Wij verzekeren u: wacht maar tot u ze geproefd heeft,
want u riskeert uw tomatensoep nooit meer anders te willen. Bij ons geen banaan in ons oor,
Ernie, wel in de soep.

VRIJDAG 13/09

> Another kind of mushroom soep

U denkt: wat een vreemde combinatie. Wij verzekeren u: wacht maar tot u ze geproefd heeft,
want u riskeert uw tomatensoep nooit meer anders te willen. Bij ons geen banaan in ons oor,
Ernie, wel in de soep.

> Pompoensoep met Rode Biet - VEGGIE
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.
*al onze prijzen zijn inclusief 6% btw

