
 

 

  

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  18/02    > 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! 

>  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. 

WOENSDAG  19/02   > Slassoep - VEGGIE 

Nooit slaapverwekkend ... al sla wat de klok slaat. Versgeplukt maken wij er een soepje van: zachtgroen streelt het 

uw tong, fluweelzacht strijkt het langs uw verhemelte. 

>  Tomaat-koriandersoep - VEGGIE 

Yin meets Yang. Westerse basis versmelt met oosterse verfijning tot een smakelijke, gloedvolle, bitterzoete harmonie. 

  

3,30 € / portie (500 ml)* 

0,50 € voor portie brood 

3,00 € voor volledig brood 

7 jaar jong zijn we. Een boeiende, soms vermoeiende, spannende, vaak afwisselende, altijd 

leerrijke periode is dat geweest. Met lekkere, verse groenten uit Mechelen en omstreken, viert 

Soeper deze week zijn zevende verjaardag. Op uw en onze gezondheid. En dat we ze nog lang 

mogen mogen … 

www.soeper.be/blog 
Mocht je vragen hebben over allergenen stuur gerust een mailtje naar soeper@soeper.be! 
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DONDERDAG  20/02  > 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.  

> Vergeet-ons-nooit-soep 

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. 

VRIJDAG  21/02   > Vers-uit-de-tuinsoep - VEGGIE  

Hoe anders vertaal je het wondermooie "soupe jardinière"? En wat komt er allemaal uit die 

spreekwoordelijke tuin van ons? Broccoli, ui, wortelen, aardappelen, selder, courgettes, enkele 

tomaatjes, die we nog extra smaak en kracht geven met  look, tijm, laurier, zout en peper... 

Helder! 

> Pastinaak-Banaansoep  

"Ba ba-ba ba-ba ba bananen" zong Jean Blaute reeds lang geleden. Wij voegen er pastinaak aan 

toe en maken ze ietwat pikant. U hoeft ze enkel maar op te warmen en te genieten. 
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3,30 € / portie (500 ml)* 

0,50 € voor portie brood 

3,00 € voor volledig brood 

 


