
 

 

  

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  30/11   > Paprikasoep  

Wist u dat de Capsicum annuum, beter bekend als de paprika, naast groene, gele, rode en oranje varianten ook in 

paars en wit te verkrijgen zijn? Omdat we niet willen vooruitlopen op het  voetbalkampioenschap hebben we 

wijselijk besloten deze kleuren niet in onze soep te draaien. 

WOENSDAG  01/12  > Pompoensoep met rode biet - VEGGIE 

Neen, we nemen u niet “beet” (maar dat is nu eenmaal de Engelse vertaling van biet). Neen, het is géén trick. 

Beschouw het gerust als een “treat”, die rode biet. Dé multivitaminebom van moeder natuur: magnesium, kalium, 

vezels, fosfor en ijzer, de vitamines A, B en C zowel als bètacaroteen en foliumzuur. Nu weet u wat u allemaal mist. 

DONDERDAG 02/12  > 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.  

  

VRIJDAG  03/12   > Vergeet-ons-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? 

3,30 € / portie (500 ml)* 

0,60 € voor portie brood 

3,30 € voor volledig brood 

 Soeper stelt u met plezier zijn overheerlijk en gevarieerd weekmenu voor. Omdat we u dagverse 

soepen bieden, vragen we u uw bestellingen door te geven ten laatste om 14u00 de dag vóór 

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

29/11/2021 – 3/12/2021 
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