
 

 

  

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  26/03   > Kerrie-pastinaak 

Ideaal op kille lentedagen! 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!.  

> 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. 

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

Hofstade aan de kerk. Meer info op onze webstek. 

WOENSDAG  27/03  > Vichysoisesoep  

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. 

> Tomatensoep met balletjes  

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

3,30 € / portie (500 ml)* 

0,50 € voor portie brood 

3,00 € voor volledig brood 

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 
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DONDERDAG 28/03 > Mechelse witloofsoep  

Withlove from SOEPER. Vers in Mechelse bodem geteelde witloof. Karakter- én smaakvol in een 

romige variant. Met onze allereigenste, allerfijnste kruidenmix op smaak gebracht. Een hartelijk 

soepje als u het ons vraagt.  

> Kippensoep met Franse roots  

plat de résistance van deze week met een overheerlijke kip die - uiterst langzaam garend zijn - 

smaak afgeeft aan groenten en vocht. Kip op de pot klinkt al te prozaïsch. "Poule au pot" 

daarentegen is pure poëzie. En dan moet u het nog proeven! Even eigenzinnig en karaktervol als 

elke rechtgeaarde Fransoos. 

VRIJDAG  29/03 > Sprekende Spitskoolsoep - VEGGIE 

Zeg ons even na: “ik morste spitskoolsoep op de gepoetste stoep”. Spitsvondige tandenbreker? 

Dat ook, maar bovenal toch een zowel romige als pittige soep met naast de in een spits 

eindigende kool, ook prei, mosterd, room en andere lekkernijen. Nee, hiermee hoeft Soeper geen 

spitsroeden te lopen. 

> Wortelpeterseliesoep - VEGGIE 

Een soep voor taalkundige fijnproevers want de discussie of het nu “wortelpeterselie” dan wel 

“peterseliewortel” moet heten, is nog lang niet beslecht. Zeker is dat we niet een soep maken 

van wortelen enerzijds en peterselie anderzijds. Dan zou het immers wortel-peterseliesoep zijn. 

Nee, we maken soep van een peterselievariëteit waarvan de wortel het lekkerste bestanddeel is. 

Kunt u nog volgen? Gewoon bestellen en proeven! 

*al onze prijzen zijn inclusief 6% btw 
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