16/03/2020 – 20/03/2020
Geen snelle, toegevoegde suikers in onze eetlepels. Integendeel. Wij verkiezen langzaam of traag, da’s goed voor de maag.
Wij halen alles vers uit de grond, puur en gezond, da’s smakelijk in de mond. Wij koken en kruiden zonder gezever,
da’s net zo proper voor uw lever.

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 17/03

> Prei-pastinaaksoep - VEGGIE

Wat rijmt er op smaak? Juist ja, pastinaak. Winterser kan je een groente nauwelijks hebben. Seizoensgebonden dus
en helemaal SOEPER. allitereert bovendien met prei. En met pittig. Voor dat laatste zorgt vooral de gezonde
gember die we er in milde mate aan toevoegen.

> 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 vergeetmij-niet soep noemen. Toch?

WOENSDAG 18/03

> Minestrone- VEGGIE

Erg handig, zo'n soep waarvan er niet echt één recept bestaat, maar honderdduizenden. Want elke Italiaan vindt
vanzelfsprekend die van La Mama de beste. En waag het vooral niet dat tegen te spreken. Ook leerrijk voor
taalkundigen: in het Italiaans heb je niet enkel verkleinwoorden, maar ook vergrootwoorden. Minestra betekent
soep; Minestrone betekent grote soep. En dat moet je deze keer figuurlijk invullen: met deze soep als start kan de
maaltijd erachter niet anders dan licht zijn.

> Wortel-gembersoep
Het gezonde van gember in combinatie met de kracht van oranje. Een kom boordevol vitaliserende vitaminen om u
te verwennen. Heerlijk!

16/03/2020 – 20/03/2020
3,30 € / portie (500 ml)*
0,50 € voor portie brood
3,00 € voor volledig brood
> Vichysoisesoep

DONDERDAG 19/03

Eet u ze koud of lust u ze liever warm? Is ze Amerikaans of Frans van origine? Er valt over deze
soep heel wat te discussiëren. Maar vast staat dat dit een lekker andere preisoep is dan u
gewend bent. Probeer het maar.

> Rode linzensoep - VEGGIE
De kleur is rood, de smaak veelzijdig. Dat heeft alles te maken met de ingrediënten
vanzelfsprekend: naast de rode linzen - waaraan deze soep haar naam dankt - hebben we ook
ui, tomaat, wortel en selder in de aanbieding. Feilloos afgewerkt met look en curry en kokos is
dit een verdomd rijk soepje.

VRIJDAG 20/03

> Tomatensoep-VEGGIE

Beestig lekker, grapje.

> Bloemkool – venkelzaad – VEGGIE
Het zachtromige van de bloemkool contrasteert mooi met het pittig frisse van het venkelzaad.
Uw spijsvertering vaart er wel bij.

