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CHEF PATISSIER PATRICK WU TERUG VAN WEGGEWEEST  
BIJ MICHELINRESTAURANT DE KROMME DISSEL 

 
HEELSUM – Patrick Wu is terug van weggeweest en gaat opnieuw het team van sterrenchef 
Tonny Berentsen versterken bij Michelinrestaurant De Kromme Dissel in Heelsum. Het 
afgelopen jaar vervulde Patrick Wu de rol van PaVssier in het team van sterrenchef Michel 
van der KroW in tweesterrenrestaurant ’t Nonnetje in Harderwijk. Sinds een maand is 
Patrick Wu weer werkzaam bij Restaurant De Kromme Dissel als Chef PaVssier.  

 
The next level  
Patrick Wu werkte van 2017 tot 2021 als Chef de Par:e in Restaurant De Kromme Dissel. In augustus 
2021 maakte hij de overstap, maar na een mooie en leerzame periode keert hij terug en gaat hij een 
nieuwe uitdaging aan in Heelsum. Patrick Wu heeG zich de afgelopen jaren verder gespecialiseerd in 
de pa:sserie en de fijne kneepjes van het vak geleerd :jdens de opleiding ‘Next Level’ van top 
pa:ssier Jeroen Goossens, waar hij met vlag en wimpel voor slaagde. Met deze kennis op zak gaat 
Patrick Wu aan de slag in een nieuwe rol bij Restaurant De Kromme Dissel, namelijk als Chef Pa:ssier. 
“Ik heb al*jd met heel veel plezier gewerkt bij De Kromme Dissel en dat is ook de reden dat ik ben 
teruggekeerd als Chef Pa*ssier. Het is een ambi*eus en gemoedelijk team dat klaar is voor ‘the next 
level’. Het is voor mij dan ook een prach*ge kans om samen met het team de pa*sserie naar een 
hoger niveau te *llen!” aldus Patrick Wu – Chef Pa:ssier bij Restaurant De Kromme Dissel. 

Een aanwinst voor De Kromme Dissel 
“Wij zijn heel blij dat we Patrick, na ruim een jaar afwezigheid, weer in ons team mogen 
verwelkomen. Het gehele team keek uit naar zijn terugkomst. Naast dat we een niveau omhoog 
kunnen gaan in de pa*sserie, is Patrick erg gedreven om de jonge garde te mo*veren, ondersteunen 
en trainen. Deze combina*e maakt Patrick een hele goede chef en een aanwinst voor De Kromme 
Dissel.” aldus Tonny Berentsen – Chef-kok bij Restaurant De Kromme Dissel.   

Restaurant De Kromme Dissel  
Restaurant De Kromme Dissel is gelegen in de prach:ge bossen van Heelsum en geves:gd in een 
sfeervolle Oud Saksische boerderij welke dateert uit de 17e eeuw, dit creëert een fijne ambiance. Het 
team van De Kromme Dissel kookt vanuit een klassiek Franse basis modern en interna:onaal, steeds 
aangepast aan de :jd, geïnspireerd door teamwork, crea:viteit en de prach:ge ingrediënten die de 
vier seizoenen leveren. Dit is dan ook de reden dat gasten al heel lang vanuit alle windstreken De 
Kromme Dissel bezoeken en wat Michelin al 51 jaar waardeert met een ster. 
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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 informa:e is te downloaden via: www.krommedissel.nl/pers 

Persverzoeken: 
Het team van De Kromme Dissel staat open voor interviews (telefonisch of digitaal). HeeG 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, geves*gd bij Fletcher Hotel-Restaurant Klein Zwitserland, is sinds 1 januari 
2019 onderdeel van Fletcher Hotels. Fletcher Hotels is een oer-Hollandse hotelketen met ruim 110 unieke hotels 
die allen zijn gelegen op de mooiste loca*es 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 4500 mensen werkzaam bij Fletcher Hotels. 

Meer informa:e: www.krommedissel.nl 
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