
 

Jeffrey Graf en Danny Gonzalez over de impact van de Michelinster  

De impact van de Michelinster  

“Als Michelin zegt dat het goed is heeft dat een impact die over de grenzen reikt.”  

Het is weer gidsentijd! Lekker komt op 30 oktober uit, op 5 november wordt het nieuwe 
platform Proefschrift Restaurants gelanceerd, Gault&Millau volgt op 3 december en op 
17 december wordt de Michelingids gepresenteerd. Wat is de impact van een 
Michelinster en hoe belangrijk zijn restaurantgidsen en reviewsites? Chef Jeffrey Graf 
van The Duchess in Amsterdam en restaurateur Danny Gonzalez van Fitzgerald in 
Rotterdam aan het woord.  

Danny Gonzalez, eigenaar-sommelier restaurant Fitzgerald Rotterdam 
Ook chef Remco Kuijpers van restaurant Fitzgerald was niet op de Michelingidspresentatie 
aanwezig. Eigenaar Danny Gonzalez kwam op het podium om de felicitaties in ontvangst te nemen. 
Danny Gonzalez: De verwarring was groot toen ik aangaf dat ik niet chef Remco was en ik 
vervolgens alsnog in een koksbuis werd gehesen. Mijn opmerking dat ik niet de chef was, was 
tevergeefs en zo werd ik na afloop volop geïnterviewd met een koksbuis aan”, herinnert Danny zich 
glimlachend.  

 

Danny Gonzalez, eigenaar-sommelier restaurant Fitzgerald Rotterdam  

Gigantische impact  

“De impact van de Michelinster was die 11e december meteen gigantisch, in de trein van 
Amsterdam naar Rotterdam hadden we al 200 mails met reacties en reserveringen binnen. Ik ben 
wekenlang bezig geweest om te reageren op de felicitaties. Jammer dat we al die reserveringen in 
de toch al drukke maand december nauwelijks kwijt konden.”  

 

 

 



Je beseft dat je in beeld bent  

Sinds de start van Fitzgerald in 2015 werd al er met een schuin oog gekeken naar de zaak van 
Danny Gonzalez. Restaurant Het Wereldmuseum in Rotterdam, waar Danny en Remco destijds 
werkten, had een ster en Fitzgerald werd als veelbelovend gezien. Danny Gonzalez: “Als je op 
eigen benen staat probeer je elke dag te groeien en het niveau te halen waar je naar streeft. 
Remco was in Het Wereldmuseum souschef onder Wim Severein en moest als chef bij Fitzgerald 
zijn eigen weg ingaan en zijn creativiteit kwijt kunnen. Daar heeft hij zo’n anderhalf jaar hard aan 
gewerkt en vanaf begin 2017 werd het opeens structureel veel drukker en merkten we dat we 
geland waren. Rond die tijd zijn we door het jaar heen een stuk of drie, vier keer door Michelin 
bezocht. Je beseft dan wel dat je in beeld bent. Maar je kunt zo’n proces verder niet beïnvloeden, 
je kunt alleen maar als team plezier hebben in wat je doet en goed blijven presteren en groeien.”  

 

Remco Kuijpers, chef-kok restaurant Fitzgerald Rotterdam  

Omzet gestegen, doelgroep verbreed  

Net als elk sterrenrestaurant plukt Fitzgerald de vruchten van de ster. Danny Gonzalez: “We 
hadden al een goed 2017 en sinds de ster is de omzet verder gestegen. Daarnaast hebben we een 
nieuw publiek aangeboord en is onze doelgroep breder geworden, met ook veel buitenlandse 
gasten.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alle gidsen hebben waarde  

“Ik hecht waarde aan het oordeel van de gidsen. Als Michelin zegt dat het goed is heeft dat een 
impact die over de grenzen reikt. En het is prettig als je van een gids als Gault&Millau een 
afgewogen oordeel krijgt. Alle gidsen hebben waarde, met Michelin voorop.”  

 

Net als het oordeel van professionals, is de mening van de consument ook relevant voor Danny 
Gonzalez. “De consument oordeelt met eigen kennis en emotie en een slechte online review heeft 
negatieve gevolgen voor het gemiddelde van je cijfers. Zeker als je net gestart bent en nog weinig 
reviews hebt kan dat je gemiddelde cijfer enorm omlaag halen.  

 

In die zin is de macht van de consument groot. In een toeristische stad als Rotterdam is 
Tripadvisor heel belangrijk, het is samen met Michelin voor onze gasten een belangrijke 
informatiebron voordat ze een reservering plaatsen hebben we gemerkt.”  

Meer lezen over de impact van een Michelinster?  

Door Astrid Schreuders, AstridsTaste.com, in opdracht van Kokswereld  

 


