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UNIEK RECORD IN NEDERLAND VOOR 
STERRENRESTAURANT DE KROMME DISSEL 
RESTAURANT DE KROMME DISSEL ONTVANGT VOOR 50ste JAAR OP RIJ ÉÉN MICHELINSTER 

 

HEELSUM – Restaurant De Kromme Dissel heeft de unieke prestatie neergezet om 50 

achtereenvolgende jaren de trotse bezitter te mogen zijn van één Michelinster. Op 

maandag 29 maart jl. is de Michelinster opnieuw aan het restaurant toegewezen tijdens de 

sterrenceremonie van Michelin Nederland. Het sterrenrestaurant heeft hiermee het eigen 

record verbroken en is de aanvoerder voor de langste aaneengesloten periode als 

sterbezitter in Nederland. Dit is een zeer bijzondere en unieke prestatie! 

Ongeëvenaarde prestatie 

Niet eerder slaagde een Nederlands restaurant erin om zoveel aaneengesloten jaren drager te 

mogen zijn van één Michelinster. Restaurant De Kromme Dissel heeft hiermee opnieuw een record 

gezet. “Het is een feest voor de zintuigen dat Michelin het restaurant al 50 jaar waardeert met een 

ster” vertelt Tonny Berentsen – Chef-kok De Kromme Dissel, die enorm trots is op zijn team. “We zijn 

ook ontzettend blij dat ondanks de coronacrisis en de sluiting van het restaurant ons talent, ons 

aanpassingsvermogen en onze engagement gezien wordt. Het waren toch enkele spannende weken 

en de ontlading is groot. We hopen dat we snel de deuren weer open mogen zetten en dit samen met 

onze gasten groots kunnen gaan vieren” aldus Tonny Berentsen. 

Livestream sterrenceremonie 

De sterrenceremonie vond twee maanden later dan normaal, middels een livestream vanuit 

DeLaMar Theater te Amsterdam, plaats door de geldende maatregelen. Het team van restaurant De 

Kromme Dissel heeft in spanning vanuit het restaurant in Heelsum de livestream gevolgd en 

tegelijkertijd vaste gasten, familie, vrienden en overige belangstellende op de hoogte gehouden via 

Instagram en Facebook. Hoewel het team deze unieke prestatie het liefste vanuit het DeLaMar 

Theater had willen vieren, maakt deze aanpassing de beloning niet minder bijzonder en exclusief. 

Jubileumjaar  

Om de unieke prestatie en dit prachtige jubileumjaar te vieren en te delen met iedereen, heeft het 

team van De Kromme Dissel verschillende jubileumacties bedacht binnen de mogelijkheden. “We 

werken aan prachtige jubileumgerechten om deze fantastische prestatie te vieren met de gasten 

wanneer deze weer welkom zijn. Deze gerechten zullen op korte termijn al worden aangeboden 

middels ons exclusieve ‘De Kromme Dissel In Room Dining Special’, waarbij gasten op hun hotelkamer 

kunnen genieten van onze creaties. Daarnaast hebben we een Fletcher Smaak Tour opgezet. Hierbij 



 
 
 
 

 

gaan gasten met de eigen auto, met als start en eindpunt De Kromme Dissel bij Fletcher Hotel-

Restaurant Klein Zwitserland, via een uitgestippelde puzzelroute rijden met stops bij Fletcher Hotel-

Restaurant De Buunderkamp en Fletcher Hotel-Restaurant De Wageningsche Berg, om verschillende 

gerechten en smaken te proeven. Dit is alleen mogelijk tijdens het paasweekend (3 t/m 5 april). De 

optie om de route te fietsen of te wandelen is er ook. De boeking van de tour kan alleen gemaakt 

worden via info@hotelkleinzwitserland.nl en 0317-319 104. Als kers op de taart organiseren wij eind 

dit jaar ‘De Kromme Dissel on Tour’. Hiermee brengen we onze ambiance en gerechten naar andere 

Fletcher Restaurants in Nederland. U zult hier de komende tijd meer over horen!” vertellen Tonny 

Berentsen en Ronnie Brouwer – Maître-Sommelier De Kromme Dissel, enthousiast. 
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Noot voor redactie 
Enkel voor redactievragen of het opvragen van beeldmateriaal: 
 
Restaurant de Kromme Dissel 
Chef-kok Tonny Berentsen 
T: +31(0) 317 – 313 118 
E: restaurant@krommedissel.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 
 
Persverzoeken: 
Het team van De Kromme Dissel staat open voor interviews (telefonisch of digitaal). Heeft u interesse 
om in contact te komen om persoonlijk vragen te kunnen stellen, dan horen wij dit graag. Neem 
hiervoor contact met ons op via: +31(0)347 329 092 (hoofdkantoor Fletcher Hotels) of per mail 
Pers@fletcher.nl 
 
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 ruim 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  
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