
BOWL FOOD
In Front laten wij u kennis maken met bowl food, de 
trend van dit moment! Een ontspannen manier van 
eten en vol van smaak.

Diner, kies 2 bowls per persoon voor € 17,50
Dessert, kies 1 bowl voor € 6,50

KOUDE BOWLS

Gerookte makreel – quinoa – spicy kimchi

Gerookte eendenborst – aardappelsalade
salade van venkel – sinaasappel

Quinoa – geroosterde pompoen – zoetzure rode 
kool – edamame – sesam – biet 

VOOR ERBIJ 

Front brood met gezouten roomboter € 3,25

WARME BOWLS

Rendang – basmati rijst 
sajoer boontjes – verse atjar

Witvis – gele rijst – gewokte groenten 
rode curry saus

Tomatenrisotto – ratatouille – Parmezaan 
basilicum olie 

DESSERT BOWLS

Flensje – vanille ijs – schuim van sinaasappel 

Panna cotta – blauwe bes – witte chocolade ijs

Speculaas parfait – chocolademousse 
schuim van kokos

Voor allergenen informatie kunt u zich wenden tot 
onze medewerkers
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