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Soep iSoep iSoep iSoep is hot! Gezond, voedzaam & lekkers hot! Gezond, voedzaam & lekkers hot! Gezond, voedzaam & lekkers hot! Gezond, voedzaam & lekker    
 

Soep arrangementen met alles erop & erSoep arrangementen met alles erop & erSoep arrangementen met alles erop & erSoep arrangementen met alles erop & eraanaanaanaan    
De beste manier om een goede, gezonde en voordelige maaltijd of lunch op tafel te zetten is met onze soep 

arrangementen. Verse soepen in warmhoudgerei, lekker brood, wraps, salades en alles wat u nog meer kunt 

verzinnen. Samen maken we er een groot succes van. 

 

� Soep arrangementen vanaf 10 personen 

� Te combineren met brood, wraps of salades 

� Warm afhalen of zelf opwarmen 

� Huur bestek en borden mogelijk (niet inbegrepen) 

� Altijd de beste soep uit Ridderkerk! 

 

Warme soep catering Warme soep catering Warme soep catering Warme soep catering     
Warme soep als voorgerecht         € 3,98 p.p. 

Warme soep als voorgerecht, met halve wrap*        € 5,98 p.p. 

 

Complete soep arrangementenComplete soep arrangementenComplete soep arrangementenComplete soep arrangementen    
Warme soep met brood & smeersels**(complete maaltijd)     € 6,98 p.p. 

Warme soep, 2 salades naar keuze en brood met smeersels**(complete maaltijd)  € 8,98 p.p. 

Warme soep, een halve wrap en brood met smeersels**(complete maaltijd)   € 8,98 p.p. 

 

Winters soep & stamppot arrangementWinters soep & stamppot arrangementWinters soep & stamppot arrangementWinters soep & stamppot arrangement    

Combineer al het goede van de winter met onze combinatie deals. U vindt ze achter in de map. 

Soepen zijn er in diverse smakenSoepen zijn er in diverse smakenSoepen zijn er in diverse smakenSoepen zijn er in diverse smaken    
� Kippensoep 

� Runderbouillon soep 

� Tomatensoep (vegetarisch mogelijk) 

� Tomaten-basilicum soep (vegetarisch mogelijk) 

� Erwtensoep (vegetarisch mogelijk) 

� Bruine bonen soep (vegetarisch mogelijk) 

� Kervelsoep (vegetarisch) 

� Mosterdsoep (vegetarisch) 

� Pompoensoep (vegetarisch) 

� Goulashsoep (vegetarisch mogelijk) 

� Bospaddenstoelensoep (vegetarisch) 

� Meer informatie op onze website www.robverschoor.nl 

 

Speciale wensen? Daag ons uit!Speciale wensen? Daag ons uit!Speciale wensen? Daag ons uit!Speciale wensen? Daag ons uit!    

 

 

*U kunt kiezen uit de smaken kipkerrie, zalm roomkaas of ham 

**Het brood arrangement bestaat uit minimaal 2 soorten brood, pesto, kruidenboter, olijfolie met balsamico, 

mierikswortelmayonaise & knoflookmayonaise. 
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Laten we samen uw feest plannen!Laten we samen uw feest plannen!Laten we samen uw feest plannen!Laten we samen uw feest plannen! 

Een gezellig samen komen brengt altijd enige stress met zich mee, want u dient uw gasten wel in de watten te leggen. 

Wat zetten we op tafel? Hoeveel moet ik hebben? Ga ik dat allemaal zelf doen? En kan ik dan überhaupt nog van mijn 

feestje genieten? Allemaal vragen die wij samen met u kunnen oplossen.  

PersoonPersoonPersoonPersoonlijk advieslijk advieslijk advieslijk advies 

Tijdens een persoonlijk gesprek bespreken we uw wensen, de grote van het feest en de mogelijkheden. Bekijk alles op 

www.robverschoor.nl of stuur een email naar info@robverschoor.nl.  

De basis zijn verse groenten Laat ons uw feestje verzorgen

Combineer alles ! Snel, voedzaam & gezond

Verras uw gasten met onze soep
Bekijk ook onze 'combi-

aanbiedingen' achterin de map


