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In Front laten wij u kennis maken met bowl food, de
trend van dit moment! Een ontspannen manier van
eten en vol van smaak.
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VOOR ERBIJ
Front brood met gezouten roomboter € 3,25
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Viscurry – kokosmelk – sereh – gember
chili basmati rijst – koriander
Ook vegetarisch te bestellen als
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