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SPANNENDE TIJDEN VOOR
STERRENRESTAURANT DE KROMME DISSEL
ONTVANGT HET TEAM DE 50STE MICHELINSTER TIJDENS DE GIDS PRESENTATIE OP 29 MAART 2021

HEELSUM – Het zijn spannende tijden voor Michelin restaurant De Kromme Dissel uit
Heelsum. Op 29 maart 2021 vindt de jaarlijkse sterrenceremonie van de Michelin Gids
Nederland plaats. De uitreiking, die door de coronacrisis twee maanden later dan normaal
plaatsvindt, zal volledig digitaal afspelen met het DeLaMar Theater in Amsterdam als
decor. Restaurant De Kromme Dissel hoopt tijdens deze ceremonie voor het 50ste jaar oprij
één Michelinster in ontvangst te mogen nemen en hiermee een unieke prestatie neer te
zetten.
Uitmuntende prestatie
Het team van restaurant De Kromme Dissel heeft vorig jaar het eigen record gebroken en heeft met
trots 49 aaneengesloten jaren een Michelinster mogen dragen. Niet eerder is een Nederlands
restaurant hierin geslaagd. Dit jaar mag daar misschien de mooie bekroning van het record van
gemaakt worden wanneer het team voor het 50ste jaar een ster in ontvangst mag nemen. Dit is in
Nederland een unieke prestatie.
Bijzonder kroonjaar
Het opnieuw in ontvangst mogen nemen van de Michelinster zou een lichtpuntje zijn in deze zware
tijd voor het team van De Kromme Dissel. “Wat waarschijnlijk ons feestelijke kroonjaar had moeten
zijn is overschaduwd door de genomen landelijk maatregelen en sluiting van de restaurants” vertelt
Tonny Berentsen – chef-kok restaurant De Kromme Dissel. Ondanks de momentele sluiting telt de
chef-kok ook zijn zegeningen. “Het hele team is nog bij elkaar. Met z’n allen werken we aan prachtige
jubileumgerechten om deze prestatie te vieren wanneer we de 50ste ster behalen. En we kunnen
natuurlijk niet wachten om weer open te kunnen. We vertrouwen er op dat dit snel gaat gebeuren en
ik nodig u bij deze alvast uit om ons jubileum bij ons te komen vieren! Daarnaast zijn we bezig om
eind dit jaar ‘De Kromme Dissel on Tour’ te organiseren. Hiermee brengen we onze ambiance en
gerechten naar andere locaties Nederland. Hier gaat u de komende maanden meer over horen!” zegt
Tonny Berentsen. Het team werkt ook aan enkele leuke jubileumacties, hierover vertellen zij
binnenkort meer.

Livestream op 29 maart
De presentatie van de nieuwe Michelin gids zal op maandag 29 maart a.s. digitaal plaatsvinden. De
ceremonie wordt gestreamd vanaf het DeLaMar Theater te Amsterdam en is ook dit jaar via een
livestream te volgen. Tijdens de ceremonie zullen talent, aanpassingsvermogen en engagement van
de beoordeelden chefs en restauranthouders centraal staan. Het team van restaurant De Kromme
Dissel wil dit spannende en bijzondere moment graag delen met vaste gasten, familie, vrienden en
overige belangstellende. Vanuit Heelsum zal het team de hele dag via Instagram en Facebook de
volgers op de hoogte houden.

Volg de actuele berichten op:
- Instagram: https://www.instagram.com/kromme_dissel_/
- Facebook: https://www.facebook.com/DeKrommeDissel
Meer informatie: www.krommedissel.nl
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Persverzoeken na afloop ceremonie Michelin:
Het team van De Kromme Dissel staat open voor interviews (telefonisch of digitaal). Heeft u interesse
om vooraf of na afloop van de Michelin ceremonie op maandag 29 maart in contact te komen met
het team, dan horen wij dit graag. Het is mogelijk om alvast een afspraak in te plannen zodat u er
zeker van bent en de gelegenheid heeft om persoonlijk vragen te stellen. Neem hiervoor contact met
ons op via: +31(0)347 329 092 (hoofdkantoor Fletcher Hotels) of per mail Pers@fletcher.nl
Persmap:
Er is een persmap beschikbaar. In deze persmap vindt u een factsheet, (rechtenvrije) foto’s en
filmmateriaal. Deze informatie is te downloaden via: www.krommedissel.nl/pers
Over De Kromme Dissel by Fletcher Hotels
Sterrenrestaurant De Kromme Dissel, gevestigd bij Fletcher Hotel-Restaurant Klein Zwitserland, is
sinds 1 januari 2019 onderdeel van Fletcher Hotels. Fletcher Hotels is een oer-Hollandse hotelketen
met bijna 100 unieke hotels die allen zijn gelegen op de mooiste locaties door heel Nederland. De
hotels liggen onder andere in de duinen, de heuvels van Limburg en in historische steden. Fletcher
Hotels is al acht jaar op rij gekozen tot ‘Populairste Hotelketen van Nederland’. Er zijn ruim 4100
mensen werkzaam bij Fletcher Hotels.
Meer informatie: www.fletcher.nl

