
 

 

  

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  19/02   > Bloemkool-venkelzaad - Veggie 

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

vaart er wel bij. 

> Sambasoep van courgette 

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

resultaat: smakelijke sambasoep. 

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

Hofstade aan de kerk. Meer info op onze webstek. 

WOENSDAG  20/02  > Tomaat-banaansoep 

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. 

> Wortelwondersoep - VEGGIE 

Een wortelsoep zoals u die nog niet eerder proefde. Fijn afgekruid met komijn. Koket getoonzet met koriander. 

Charismatisch afgewerkt met een gloedvolle vleug chili. Wonderlijke wortelsoep. 

3,30 € / portie (500 ml)* 

0,50 € voor portie brood 

3,00 € voor volledig brood 

Filosofische vraag: kan je over het begin van de lente spreken, als je nauwelijks een winter 

hebt gezien? Wij doen het toch: ons allereerste, echte lentemenu kleurt oranje-rood. De 

warmte van de zon vertaald in verse groenten: van wortelen tot linzen. Genieten! 
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DONDERDAG 21/02 > 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. 

> Slasoep- 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. 

 

VRIJDAG  22/02  > Tomaat-koriander - veggie 

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

bitterzoete harmonie. 

> Soep van rode bieten met gedroogde abrikozen 

Deze soep herdenkt de lente en brengt de zomer nog even dichterbij. Niet enkel in smaak maar 

ook in kleur: de rode gloed van een haast helemaal vergeten groente met het warme oranje van 

zuiders fruit. 

 

*al onze prijzen zijn inclusief 6% btw 
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