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Onze leveranciers → blz. 4

Drank- en lunchkaart 
→ blz. 2 en 3

Food Forum ontvangt 
Greendish certificaat → blz. 2

Quinoa  
uit de 
polder 
(H)eerlijk, 
dichtbij en 
gezond

Wie Quinoa hoort, denkt direct aan Zuid-
Amerika. Maar in Flevoland wordt ook Quinoa 
verbouwd op de boerderij van Quinoa Holland in 
Dronten. De Flevolandse bodem is daarvoor heel 
geschikt door de vele aanwezige mineralen en 
voedingsstoffen.

De smaak van 
Flevolandse Quinoa 
In vergelijking met Quinoa 
uit Zuid-Amerika heeft de 
Flevolandse variant een iets meer 
nootachtige smaak en bevat het 
essentiële voedingsvezels. Je zou 
het ‘volkoren’ kunnen noemen. 

Quinoa past  
helemaal in ons 
Menu voor de 
Toekomst

Met oog voor de natuur
De Quinoa wordt geteeld zonder 
kunstmest, bestrijdingsmiddelen 
en beregening. Rondom de per-
celen staan bloemen en planten-
randen om de biodiversiteit te 
bevorderen. Puur natuur dus!

Van boer tot bord
Quinoa Holland wil gezond eten 
voor zoveel mogelijk mensen 
bereikbaar maken en verzorgt de 
hele keten van teelt tot levering. 
Klanten weten zo waar de Quinoa 
vandaan komt. 

De Flevolandse Quinoa past 
helemaal binnen ons concept 
Menu voor de Toekomst. Meer 
plantaardige ingrediënten die 
lokaal en duurzaam geproduceerd 
zijn met respect voor het milieu. 

Chef-kok Sharon de Miranda heeft 
voor dit seizoen een heerlijke 
salade op de kaart gezet met 
Flevolandse Quinoa als basis en 
niet voor niets noemt ze dat:  
Chef’s choice!

KOM NAAR DE FLEVOLAND FOOD EXPERIENCE
TIJDENS FLORIADE EXPO 2022
Flevoland is nieuw land, uit zee gemaakt. Vernieuwing 
pur sang. De vernieuwingsdrang zit in het DNA. Het 
nieuwe land is vruchtbaar, de ideeën zijn vruchtbaar. 
De optelsom: Flevoland ademt vernieuwende land- en 
tuinbouw. Uitgestrekt en veelzijdig. A Sea of Green! 

Benieuwd naar wat er straks tijdens Floriade Expo 2022 
te zien is in het Flevolandse paviljoen Food Forum? 
Scan de QR-code hiernaast en bekijk de teaser!

KOM NAAR DE FLEVOLAND FOOD EXPERIENCE 
TIJDENS FLORIADE EXPO 2022
Flevoland is nieuw land, uit zee gemaakt. Vernieuwing pur sang. De vernieuwingsdrang zit in het DNA. 
Het nieuwe land is vruchtbaar, de ideeën zijn vruchtbaar. De optelsom: Flevoland ademt vernieuwende 
land- en tuinbouw. Uitgestrekt en veelzijdig. A Sea of Green! 

Benieuwd naar wat er straks tijdens Floriade Expo 2022 te zien is in het Flevolandse paviljoen Food 
Forum? Scan de QR-code hiernaast en bekijk de teaser! 

@fl oriadeexpo2022 foodforum.nl

↑ Sharon de Miranda met Quinoa salade

↑ Quinoa plant
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Drankenkaart
Thee-smaken
Bloemenweide kruiden  €2,75
Engeltjes over de tong kruiden  €2,75
Hart- en bloedvaten kruiden  €2,75
Luchtwegen kruiden  €2,75
Vrolijke vrienden kruiden  €2,75
Weerstand kruiden  €2,75

Koffies
Koffie  €2,95
Espresso  €2,95
Dubbele Espresso  €3,50
Cappuccino  €3,95
Cortado  €3,50
Latte macchiato  €3,95
Koffie verkeerd  €3,95
Onze koffies worden bereid met havermelk.

Zuivel
Glas melk  €2,00
Glas karnemelk  €2,00
Warme chocolademelk met chocolade van   
de Chocolate Makers  €4,50

Frisdranken
Ice tea bruisend  €2,95
Ice tea mint-passievrucht  €2,95
Cola  €2,95
Tonic  €2,95
Ginger-ale  €2,95
Bitterlemon  €2,95
Flevolands vruchtensap  €2,95
Kraanwater met smaak van het seizoen (karaf 1 ltr)  €1,50
Bruisend water met een vleugje munt  €2,00
Plat water met een vleugje komkommer  €2,00
Kombucha  €3,95
Sparkling watermelon-hibiscus  €3,00
Sparkling mango-ginger  €3,00

Wijn
Glas rode, witte of rosé huiswijn  €4,25
Glas bubbels  €4,25
Flevolandse fles rood of wit  €22,95

Bier
Flevolands biertje  €4,25
Food Forum speciaal  €5,00

Food Forum 
ontvangt  
als eerste 
Greendish 
certificaat
Op 12 oktober ontving Food Forum als eerste 
locatie in Nederland het Greendish 2050 
Guidelines certificaat. Dit certificaat laat zien 
dat we koken volgens de wetenschappelijk 
vastgestelde EAT-Lancet normen voor duurzaam 
en gezond eten met ons Menu voor de Toekomst.

← Sharon de Miranda ontvangt certificaat van Joris 

Heijnen (directeur Greendish)
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lunchkaart
Najaar 2021 

Onze menukaart is seizoensgebonden met veel groenten en fruit en veel mooie 
Flevolandse producten.

Lunch
Shake gemaakt van Flevolandse boerenkool, appelsap    
 en paarse wortels.  € 4,25
Appelsap van Fruithal Smits te Zeewolde en paarse wortels van  
Zonneheerdt te Dronten.

Volkoren brood belegd met pompoenspread en   
gebakken oesterzwammen.  € 6,50
Volkoren brood van Bakker Borsch, Almere. Pompoenen van 
Zonneheerdt, Dronten. Oesterzwammen van Mycophilia, Lelystad. 
De pompoenspread wordt o.a. gemaakt van Flevolandse uien en 
knoflook. Voor het op smaak brengen gebruiken wij appelazijn! 

Volkoren brood belegd met hummus gemaakt van   
Flevolandse  sojabonen en bonen falafel.  € 6,50
Volkoren brood van Bakker Borsch, Almere, sojabonen komen 
van Green Organics, Dronten.

Volkoren brood met rode uiencompote en Madame   
Jeanette kaas op  een bedje van sla.  € 7,95
Volkoren brood van Bakker Borsch, Almere, Flevolandse uien 
gebruikt voor het maken van de compote. Madame Jeanette kaas is 
speciaal voor Food Forum door Polderzoom uit Dronten ontwikkeld! 

Volkoren brood met in koolzaadolie gebakken vis van de dag. 
Geserveerd met zwarte ramanas, frisse salade en een   
mierikswortel dip.  € 11,95
Vis uit Urk. Brood 100% volkoren Bakker Borsch, Almere. Zwarte 
ramanas en mierikswortel van Bio Romeo, Ens. 

Chef’s choice - laat je verrassen door de smaken van   
het seizoen.  € 9,50
De basis van de salade is Hollandse Quinoa. De Quinoa is al smaakvol en 
wordt nog lekkerder met de groentes van het seizoen die op verschillende 
wijze bereid zijn. De Quinoa en groenten komen van onze vaste 
leveranciers en worden uitgeserveerd met brood en kruidenolie. 

Carpaccio van regenboogbietjes op een bedje van sla.  € 8,25
De sla is op smaak gemaakt met vinaigrette op basis van appelzijn en 
wordt uitgeserveerd met een aardappeltaartje. De bio aardappelen 
zijn van Bio Romeo, Ens. De Flevolandse uien en knoflook zijn van onze 
vaste leveranciers.

Bruine bonen soep geserveerd met volkoren brood.  € 4,95
Gemaakt van echte Hollandse bruine bonen. Het volkoren brood is van 
Bakker Borsch, Almere.

Uiensoep met knoflookcroutons en geraspte   
Madame Jeanette kaas.  € 4,95
De aardappelen zijn van Zonneheerdt, Dronten. De knoflookcroutons 
worden gemaakt van het brood van Bakker Borsch, Almere. Madame 
Jeanette kaas is speciaal voor Food Forum door Polderzoom uit 
Dronten ontwikkeld!

Paddenstoelenstoof geserveerd met een volkoren broodje   
om mee te dippen.  € 8,50
De paddenstoelen zijn van Mycophilia uit Lelystad.

Voor de zoete trek
Brownies gemaakt met chocolade geserveerd met   
honing hangop.  € 3,95
Chocolade van de Chocolatemakers te Amsterdam en honing van
Imkerij Traay te Lelystad.

Pompoenpannenkoek geserveerd met dadelstroop.  €3,95
De pannenkoeken zijn gemaakt met meel van Zonnespelt, Lelystad.
De pompoenen zijn van Zonneheerdt, Dronten.
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Kleurrijk, lekker, 
verrassend en 
nieuw…
Het oog wil ook wat, luidt een bekend spreekwoord en dat 
geldt zeker ook voor gerechten. Om die een fleurig accent 
te geven en om u als gast te verrassen, gebruikt Sharon in 
een aantal gerechten bloemen. En die bloemen zijn om op te 
eten. Dat kan omdat ze biologisch geteeld zijn zonder gebruik 
van bestrijdingsmiddelen. Jannette Folkertsma van ‘Schik in 
bloemen’ uit Almere Oosterwold is onze leverancier, die een 
deel zelf teelt en samenwerkt met andere biologische telers 
“om de hoek”. 

Eerlijk, puur 
en oersterk
Zonnespelt is een jong bedrijf gevestigd in 
Lelystad en is gespecialiseerd in de verwerking 
van biologische en biodynamische granen. 
Ze staan voor lokaal, biologisch, traceerbaar 
en pure producten. ‘Meel is een belangrijk 
ingrediënt in veel gerechten’, zegt Sharon. ‘Ik 
gebruik het o.a. in de pompoenpannenkoeken 
en voor het maken van sauzen”. 

Paddenstoelen
Flevolandse verse paddenstoelen en de vegan 
bitterballen komen van Mycophilia uit Lelystad. 
Een van de weinige paddenstoelen telers van 
Flevoland. De paddenstoelen worden geteeld 
op hout afkomstig van duurzame bosbouw 
en agrarische reststormen. De paddenstoelen 
groeien in natuurlijke omstandigheden met het 
ritme van de natuur. Slow food en dat proef je!

Eetbare bloemen →

↓ Wouter Hassing en Marijke Bults van Mycophilia  

(foto: Sven Benjamins)

← Rogier Scherpbier van Zonnespelt

Colofon

Food Forum is het paviljoen van Provincie Flevoland op Floriade Expo 2022.

Meer weten? 
Kijk op www.foodforum.nl

Vragen? 
Mail ons dan op foodforum@flevoland.nl
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