
 

 

  

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  22/10   > Courgette soep 

“Mergpompoen”, dat is de officiële Nederlandse naam voor courgette (verkleinwoord van het Franse “courge” dat 

merg betekent). Een weetje voor quizfanaten. Kenners als wij daarentegen appreciëren vooral het smeuïge, het 

romige, het smakelijke..        

>  Tomatensoep –VEGGIE 

Beestig lekker, grapje.  

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

Hofstade aan de kerk. Meer info op onze webstek. 

WOENSDAG  23/10  > Another kind of mushroom soep  

Hetzelfde maar dan anders. Voor wie al eerder onze paddenstoelensoep proefde, toveren we een nieuwe variant uit 

onze hoed. Helemaal Sophie’s choice.  

>  From Mechelen With Love 

Een hartig maar hartelijk soepje vindt altijd zijn weg naar uw hart. Onze romige WithLoveSoep doet precies dat: 

de smaakpapillen op zachte en doordachte wijze wekken en kietelen. Een hart onder de riem. Wondere warmte in 

een regenachtige wereld.. 

 

3,30 € / portie (500 ml)* 

0,50 € voor portie brood 

3,00 € voor volledig brood 

Afwisseling. Wij houden daarvan. Soms gedurfd, experimenteel en verrassend, maar vaak 

ook klassiek. Zolang het maar niet voorspelbaar wordt. Wel steeds volgens de regels van 

de kunst. En die zijn gelukkig erg grillig, creatief en voor interpretatie vatbaar. 

www.soeper.be/blog 
Mocht je vragen hebben over allergenen stuur gerust een mailtje naar soeper@soeper.be! 

21/10/2019 – 25/10/2019 
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DONDERDAG  24/10 > Vergeet-ons-nooit-soep - VEGGIE 

Speciaal voor de vergeetachtigen onder u, voegt SOEPER uitbundig rozemarijn toe aan de betere 

broccoli. Als u weet dat van rozemarijn gezegd wordt dat het uw geheugen stimuleert en 

onderhoudt, dan begrijpt u meteen ook de naam van deze soep.  

>  Spaans paprikasoep    

Wist u dat de paprika door de Turken in onze contreien werden geïntroduceerd? En dat de 

naam dan ook uit het Turks ontleend werd? Wist u dat paprika rijk is aan vitamine C? En ook 

een hoog gehalte aan foliumzuur bevat? Nu dus wel. Maar bovenal geeft deze soep van vurige 

vruchten u de warmte die u in deze wintermaanden zo node heeft. NIet enkel de Sint komt als 

Turkse bisschop verkleed uit Spanje, dus.  

VRIJDAG  25/10  > Bij-zondere pompoensoep - VEGGIE   

Bij SOEPER proefde u pompoensoep al in diverse gedaantes en combinaties. Maar deze bij-

zondere pompoensoep is helemaal NIEUW en bij-de-tijd-van-het-jaar! We combineren het 

vruchtvlees van de pompoenen met een heerlijke honing. Bee happy!  

> Orange Crush - VEGGIE   

Symfonie in oranjetinten met de heilige drievuldige k's: kokosmelk, koriander en knoflook. Met 

wortelen, dat spreekt en met een vleugje curry. Zacht en zalig. Zonnig ook. 

 

21/10/2019 – 25/10/2019 

 

3,30 € / portie (500 ml)* 

0,50 € voor portie brood 

3,00 € voor volledig brood 

 


