
Bij SOEPP houden we niet van voedsel verspilling, dus op = op. 
We maken dagelijks verse gerechten en die maken we kleine 

aantallen. Alles kan ook to go besteld worden!

Al onze gerechten zijn gluten, noten, suikervrij te bestellen,  
we hebben ook altijd een plantaardig alternatief voor de  

vegetarische kaas of yoghurt!

SOEPEN:

SOEP, klein 5,00
SOEP, groot  7,50 
geserveerd met spelt/desembrood of glutenvrij 

brood en smeersels. Check ons krijtbord!

Proeverijtje 8,50 
van 2 soepen of van soep & salade  

inclusief spelt/desembrood en smeersels   
12 uurtje:  12,00
soep naar keuze, kleine salade

en een broodje vegan kroket  

MAALTIJD SALADES:

Marokkaanse couscous salade 9,50
met gegrilde groentes, granaatappel en vijgen  
Healthy quinoa salade  9,50 
met avocado, gegrilde groentes,rucola, kiemen & noten  

SOEPPer seizoens salade (zie krijtbord) 9,50
geserveerd met spelt/desembrood of  
glutenvrij brood en smeersels  
Extra geitenkaas, feta of avocado  1,50

SPELT DESEM BROOD

SOEPPER tosti 6,50
harissa, spinazie & vegan cheddar
Gewokte tempé                                 9,50
spicy pindakaas, taugé, gebakken uitjes 
SOEPPER gezond  8,50
met hummus, gegrilde groentes en plantaardige kaas 
Vegan kroket 6,50 
met grove mosterd 
Oude kaas 6,50
rucola en vijgenmosterd 
Brood special 
(check ons krijtbord) 

WARME MAALTIJD:

Quesadilla’s wraps  12,50
met vegan cheddar, mais, jalapeno’s & chili sin carne

Nachos chili sin carne  12,50
met tortilla chips, jalapenos, avocado

Mexican black bean Burger 12,50
met vegan cheddar op een bun 
The Soepper burger                 12,50
(check ons krijtbord)  
Thaise rode Curry  12,50 
geserveerd met rijst

Marokkaanse tajine 12,50
geserveerd met couscous

Vegan shoarma schotel                                      12,50
Weekspecial  9,50 
(check ons krijtbord)  

KIDS MENU:

 

Monkey sandwich 3,50
(broodje, banaan & pindakaas) 
Tosti of broodje kaas 3,00
Groente sticks & hummus 4,50
Vers fruit & kokosyoghurt                                5,50

Kleine variant van alles op de menu kaart!
Zelf een suggestie? Ook geen probleem

DESSERT

Bananenijs  6,00
Chocolade Mouse  6,00
Vers seizoen fruit  6,00
Grand dessert  9,50
Dessert special  
(check ons krijtbord)

Of een lekker taartje uit de vitrine
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WARME DRANKEN

Americano  2,20
White coffee 2,30
Espresso  2,20
Dubbele espresso  2,90
Espresso macchiato  2,30 
Cortado  2,30
Cappuccino  2,60
Flat white  3,20
Latte  2,70
Latte Macchiato  2,90
Warme chocomel 3,00
Losse thee (zie theemenu) 2,90
Chai latte              3,50
Kurkuma latte  3,50
Matcha latte                         3,50
Bieten Cacao latte                   3,50
Extra shot espresso                1,00

Keuze uit havermelk van Oatly  
of volle biologische melk

KOUDE DRANKEN

Homemade ice tea        3,50
Limonade (still of sparkling)  2,75
Sparkling Appel  3,00
Sparkling Rabarber  3,00
Sparkling Limoen & Gember  3,00
Stella marie still                           2,50
Stella marie sparkling  2,50
Kokoswater               3,00
Water kefir (homemade)             3,50
Naturfrisk cola 3,00
Naturfrisk Raspberry  3,00
Naturfrisk Gingerale     3,00   
Naturfrisk Elderflower 3,00
Naturfrisk Indian Tonic                3,00
Naturfrisk Bitterlemon 3,00
Naturfrisk Orangeade 3,00

SNACKS

Vegan Bitterballen  7,50
Mandje brood met smeersels  4,50
Spicy&sticky bloemkoolwings 7,50
Libanees platbrood pizza  9,50
Groente sticks en hummus  4,50
Zoete aardappel frietjes  4,00
Tortilla chips gegratineerd 5,50
(met kaas) guacomole & crème fraiche

TAARTJES

Holly Nut  3,75
‘vegan gluten-free organic treats’
Spelt-Appeltaart van Raat  3,95
vegan van Bakkerij Raat
Salted Caramel Cheesecake 4,25
vegan en gluttenvrij van Bakkerij Raat
Taart van Sencha  4,25
zie vitrine
Taart van de Gouden Engel 3,95
zie vitrine
Muffin   3,00
zie vitrine

Gebakken Bananenbrood 4,50
met jam en fruit

Al onze taarten zijn zonder  
geraffineerde suikers.

SAPPEN 

Verse jus               3,25
Appelsap (schulp) 3,00
Perensap (schulp) 3,00
Appel-Vlierbessensap 3,00
Appel-Aardbei                 3,00
Sapje   5,00
(boost, hydrate, recharge, energy, wild)
Homemade smoothie                5,00
Homemade milkshake (vegan)  5,00

BIEREN

 
De lekkerste bio biertjes ook  
alcoholvrij, vegan en glutenvrij! 
Vraag naar onze bierkaart!

WIJN 

Special geïnspireerd en  
geselecteerd op het seizoen  
en onze gerechten! Bio dynamisch, 
vegan en heel erg lekker….  
Vraag naar onze wijnkaart!


