
 

 

  

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  18/01   > Knolselder-wortelsoep  

Een fijne mix van wortel en knolselder, op smaak gebracht met een beetje kerrie en kurkuma. Speciaal en lekker.  

WOENSDAG  19/01  > 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. 

DONDERDAG 20/01  > Kervelsoep met worteltjes       

Smaaksymfonie van groen en oranje met een fijne kruidentoets en afgewerkt met uiterst dun gesneden worteltjes. 

Soepergezond! 

> Kruidige kervelsoep met balletjes         

Zoetig en aromatisch, zo kennen we kervel. Maar wist u dat het heel veel vitamine C bevat? En dat kan aan het 

eind het begin van de lente extra van pas komen, toch?  We kruiden onze soep pittig af en voegen er handgerolde 

balletjes aan toe. 

VRIJDAG  21/01   > Minestrone -VEGGIE         

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)* 

0,60 € 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! 

17/01/2022 – 21/01/2022 
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