
 

 

  

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 23/10   >  Parmentiersoep 

Zo eenvoudig van samenstelling (aardappel en prei), zo elegant van smaak. Genoemd naar Antoine-

Auguste Parmentier (1737 tot 1813), een militair apotheker en medisch inspecteur-generaal van het 

Franse leger 

> Jeannesoep 

Eerbetoon aan grootmoeder, of bobonne zoals wij haar noemden. Als er iets was waarom ze herinnerd 

wordt, dan wel om haar eigenste interpretatie van wat in de volksmond "Juliennesoep" wordt 

genoemd: heldere bouillon, uiterst fijn gesneden worteltjes, selder en prei, kruiden en vervolgens ... de 

kleine lettertjes (die waren er bij haar wel altijd, kleine lettertjes). 

 Vanaf nu elke dinsdag (17u en 19u) aan de Concept Store van BroodNodig in 

Hofstade aan de kerk. Meer info op onze webstek. 

WOENSDAG  24/10  > Wortel-koriandersoep- VEGGIE 

Licht verteerbaar, smaakvol soepje met een frisspeelse, verrassende smaak. Die halen we niet enkel uit 

de korianderzaadjes maar ook uit de Griekse yoghurt die we ter smeuïgheid en algehele romigheid 

vrijelijk toevoegen. Op uw gezondheid. 

> Sambasoep van courgette  

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

kokos. Het resultaat: smakelijke sambasoep. 

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 volgende week uiterst moeilijk 

vermijdbaar.…www.soeper.be/blog 
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3,30 € / portie (500 ml)* 

0,50 € voor portie brood 

3,00 € voor volledig brood 

 
 

DONDERDAG 25/10 >  Tomatensoep met balletjes   

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

> Lichte kippensoep 

Toktok tok. Klassieker kunnen we haast niet uit de hoek komen, dunkt ons. Klaarder kunnen we ze 

niet schenken. Een heldere, lekkere opkikker. Chicken it out, zouden we zo zeggen. 

VRIJDAG  26/10  > Pompoen classic 

Pom, pom, pom ... Bij SOEPER kennen we onze klassiekers en eren die ook. Eerder maakten we een 

Butternut-pompoensoep, nu houden we het bij de klassieke versie. Zoals het in grootmoeders’ 

receptenboek geschreven stond, zeg maar.   

> Kerrie pastinaak 

Ideaal op kille winterdagen! Deze soep warmt je lijf en leden helemaal op en tovert vervolgens een 

glimlach op je gezicht. Daar zijn we nu eens zeker van. Met gehakte rode paprika als garnering krijgt 

het oog ook wat! 

*al onze prijzen zijn inclusief 6% btw 
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