
 

 

  

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  23/06   > Tomatensoep met balletjes 

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

WOENSDAG  24/06  > Paprika-bloemkoolsoep  

Tegendraads als we af en toe zijn, serveren we u graag dit oxymoronsoepje: boterzachte bloemkool met een pikante 

hoek eraf. Romige opener met een pittige afdronk. Smaakverruimend.. 

DONDERDAG 25 /06  > Linzensoep limoen- VEGGIE 

Heerlijk van smaak en uitermate voedzaam (linzen bevatten veel eiwitten, vitamines A en B, ijzer en calcium). 

Alleen over de kleuren mag u twisten. 

> Gazpacho  

Het Latijnse "caspa" zegt u hoogst waarschijnlijk niets, maar het betekent "wat rest". En daar maakten Spaanse 

herders dan soep van al meer dan 2.000 jaar geleden. Een soep met een stamboom dus en in zomerse tijden mag 

ze op onze menu niet ontbreken. Volgens kenners stilt deze koude soep uw honger, lest ze uw dorst en geeft ze u 

alle nodige vitamines en zout. Wat wil een mens nog meer in deze tijd van het jaar 

VRIJDAG  26/06   > Vergeet-mij-niet soep - VEGGIE 

Wist u dat rozemarijn symbool staat voor vriendschap en trouw? En dat het - daarmee samenhangend - als 

versterkend middel voor het geheugen wordt beschouwd (goede vrienden vergeet men immers nooit)? Als wij dan 

dit heerlijk ruikende kruid aan onze bijzondere broccolisoep toevoegen, mogen we dat met recht en rede vergeet-

mij-niet soep noemen. Toch? 

> Coool Cucumber - VEGGIE 

We serveren en soepje dat u best koud mag nuttigen en dat betekent slechts één ding: summer’s here! Deze soep 

bevat naast komkommer ook yoghurt en noten..        

  

3,30 € / portie (500 ml)* 

0,50 € voor portie brood 

3,00 € voor volledig brood 

Zzzzoeper: Zeldzaam zalig, zoet, zonnig, zinderend zacht, zinvol zomers, zoenerig zondig, 

zelfbewust en zielsblij. Here comes that summer feeling again … 

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