
 

 

Wortel - en sinaasapppelsoep 

Een verassend frisse en kruidige soep, dankzij 

de combinatie van sinaasappel, gember en rode 

peper. Art. nr. 61245 

Bloemkool kerriesoep 

Lichtzoet met een beetje pit is de smakelijke 

combinatie van deze romige klassieke soep.  

Art. nr. 61243  

Maak kennis met de soepen in ons Christoffels assortiment. De basis voor een soep of een saus moet 

goed zijn maar dat kost ook tijd. Wij hebben het tijdrovende werk al voor je gedaan. Al deze 

basissoepen zijn vegetarisch. Perfect om je eigen draai aan te geven  

en te variëren met verschillende toppings.  

Met de soepen van Christoffels: 

• Speel je in op de trend van het eten van meer groente;          

• Biedt je een vegetarisch gerecht aan, afhankelijk van je eigen signatuur; 

• Kan je je eigen creativiteit inzetten; 

• Heb je meer efficiëntie in je keuken; 

• Margerijk gerecht afhankelijk van je garnituur. 

Meer tijd voor creativiteit 
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Spaanse gazpacho 

Een kruidige frisse soep van tomaat, paprika, 

komkommer, ui, knoflook en rode peper.  

Art. nr. 61246  

Kaassoep 

 

Een combinatie van Franse en Italiaanse kazen 

geven deze soep zijn pittige temperament. Ook 

te gebruiken als kaasfondue.  

Art. nr. 61244  

Met de seizoenen mee... 

We houden van variatie en samen met onze culinair specialist Cor van Dus-

schoten ontwikkelen we elk seizoen nieuwe soepen in onze eigen keuken zo-

als bijvoorbeeld in de winter een goulashsoep, knolselderijsoep en een gevul-

de erwtensoep. Deze zomer maken we de onderstaande soepen. 

Aspergesoep 

Een rijke basis aspergesoep bomvol asperges! 

Waar je zelf nog je eigen draai aan kunt geven 

en voor de basis zijn aspergeschillen gebruikt 

die we overhielden uit onze groentesnijderij. 

Art.nr. 61195  

Aardappel bieslooksoep 

Heerlijk met krokante spekjes of  

gegrilde coquilles.  

Art. nr. 61238 

Meer tijd voor creativiteit 
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Tomaat basilicumsoep 

Onmisbaar in het assortiment is deze 

heerlijke tomatensoep met basilicum.  

Art.nr. 61201 

Pompoen currysoep 

De curry geeft het gerecht wat spice. Perfect 

in balans met de zoete smaak van de pom-

poen. Art.nr. 61205  

Extra hulp bij je mise-en-place 

Christoffels is onze lijn van convenience producten voor de momenten dat je wel 

wat extra tijd en ruimte in de keuken kunt gebruiken. Bereid naar eigen 

receptuur, dus stuk voor stuk onderscheidend. De specialiteiten van Christoffels 

vormen de basis. Ze zijn op smaak, maar bieden nog genoeg vrijheid om je 

eigen signatuur aan gerechten te geven.   

Mediterraanse vissoep 

Voor deze soep gebruiken we onder andere 

de graten en schalen van onze visafdeling.  

Art. nr. 61196  

Pastinaaksoep 

Onze Christoffels chef Cor serveert deze 

pastinaaksoep hier met verse shiitake, een 

gepocheerd eitje, bosui en kervel. Maar er 

is natuurlijk ook ruimte voor je eigen  

signatuur. Art.nr. 61209 
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