11/03/2019 – 15/11/2019
We trekken - helemaal figuurlijk hé - ons blik soepersoepen voor u open en bieden u deze week
moeilijke keuzes aan. Allemaal lekker, allemaal gezond. Bekijk ons overheerlijk en gevarieerd
weekmenu en bestel on-line.
www.soeper.be/blog

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 12/03

> Tomaat-koriandersoep - VEGGIE

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

> Knolselder-appelsoep
Knap gevonden - appeltjes en een stevige knolselder samen gestoofd tot een heerlijk soepje.

.

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

Hofstade aan de kerk. Meer info op onze webstek.

WOENSDAG 13/03

> 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.

> Kruidige kervelsoep met balletjes
Zoetig en aromatisch, zo kennen we kervel. Maar wist u dat het heel veel vitamine C bevat? En dat kan aan het
eind het begin van de lente extra van pas komen, toch? We kruiden onze soep pittig af en voegen er handgerolde
balletjes aan toe.

25/02/2019 – 01/03/2019
3,30 € / portie (500 ml)*
0,50 € voor portie brood
3,00 € voor volledig brood
DONDERDAG 14/03

> 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!

> Verrassende venkelsoep - VEGGIE
Aarzelend tussen fris en warm, zwevend tussen pittig en zacht, meanderend tussen noord en
zuid. Om de beurt spreken venkel, saffraan, citroen en steranijs uw smaakpapillen aan.
Fijnproevers worden uitgedaagd.

VRIJDAG 15/03

> 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!

> Wortel-gembersoep - VEGGIE
Het gezonde van gember in combinatie met de kracht van oranje. Een kom boordevol
vitaliserende vitaminen om u te verwennen. Heerlijk!
*al onze prijzen zijn inclusief 6% btw

