
 

 

  

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  05/11   > Sprekende Spitskoolsoep - VEGGIE 

Zeg ons even na: “ik morste spitskoolsoep op de gepoetste stoep”. Spitsvondige tandenbreker? Dat ook, maar 

bovenal toch een zowel romige als pittige soep met naast de in een spits eindigende kool, ook prei, ui, en andere 

lekkernijen. Nee, hiermee hoeft Soeper geen spitsroeden te lopen.      

>  Bloemkool-venkelzaad  - VEGGIE 

Het zachtromige van de bloemkool contrasteert mooi met het pittig frisse van het venkelzaad. Uw spijsvertering 

vaart er wel bij. 

 Elke dinsdag (17u en 18.30u) aan de Concept Store van BroodNodig in 

Hofstade aan de kerk. Meer info op onze webstek. 

WOENSDAG  06/11  > Mechelse witloofsoep  

Withlove from SOEPER. Vers in Mechelse bodem geteelde witloof. Karakter- én smaakvol in een romige variant. 

Met onze allereigenste, allerfijnste kruidenmix op smaak gebracht. Een hartelijk soepje als u het ons vraagt.  

>  Wortel-gembersoep 

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

de werkweek in te zetten. Heerlijk! 

 

3,30 € / portie (500 ml)* 

0,50 € voor portie brood 

3,00 € voor volledig brood 

Herfst. Voor sommigen een welverdiende vakantie, voor anderen nog even verder aan de 

arbeid. Herfst. Die mag nu wel eindelijk eens gaan komen in mooie tinten van oranje, 

rood en bruin. Toch? Herfst. Eén ding staat vast: Halloween en pompoen zijn deze week 

uiterst moeilijk vermijdbaar. 

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

04/11/2019 – 08/10/2019 
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DONDERDAG  07/10 > 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. 

 

 

VRIJDAG  08/11  > Kervelsoep met worteltjes     

Smaaksymfonie van groen en oranje met een fijne kruidentoets en afgewerkt met uiterst dun 

gesneden worteltjes. Soepergezond! 

> Pastinaak met zoete aardappel 

Pittig van smaak met een vleugje anijs, als voorloper van de aardappel maakte pastinaak lang 

deel uit van onze dagelijkse maaltijd. Daarna vervangen en snel vergeten, is deze bijzondere 

witte wortel opnieuw aan een opmars bezig. In combinatie met zoete aardappel is dit een 

bijzonder authentiek soepje. 

 

04/11/2019 – 08/11/2019 

 

3,30 € / portie (500 ml)* 

0,50 € voor portie brood 

3,00 € voor volledig brood 

 


