
 

 

  

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  26/05   > Zonneweelde   

Wij schenken graag klare wijn over onze soep; figuurlijk dan toch. En klaar in de betekenis van helder, transparant. 

Als de zon zo overheerlijk schijnt, tonen ook onze groenten zich van hun allerbeste zijde. Niets te verbergen. Uiterst 

fijn gesneden worteltjes, selder en prei, vrolijk drijvend in een klare bouillon. Dat noemen wij zonneweelde. 

WOENSDAG  27/05  > 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. 

DONDERDAG  28/05  > 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.  

> Veggievenkel – VEGGIE 

We houden het zuiders en zacht want ui,  bleekselder, aardappel, enkele preiringen en look komen de anijssmaak 

van venkel verrijken. Gezond lekker. 

VRIJDAG  29/05   > Minestrone   

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.         

3,30 € / portie (500 ml)* 

0,50 € voor portie brood 

3,00 € voor volledig brood 

De zon verwent, de zon verwarmt!  

De zon straalt en streelt. En dan mogen we allemaal net iets meer (soms ook net iets minder). Ook onze soepen durven 

nu: pittiger, pikanter, verbazend, verrassend. En net als de zon verwarmen en verwennen ze, strelen en stralen ze.  

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