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P E R S B E R I C H T

Margo Reuten benoemd tot Grand Chef Relais & Châteaux

Restaurant Da Vinci in Maasbracht is toegetreden tot de prestigieuze gids voor luxe hotels en 

toprestaurants Relais & Châteaux. Tegelijkertijd is tweesterrenchef Margo Reuten als Grand 

Chef Relais & Châteaux benoemd. 

Enige vrouwelijke Grand Chef 

De Relais & Châteauxgids bevat 520 hotels en restaurants in de luxe klasse in 60 landen wereldwijd. 

Met de entree in de gids en de benoeming tot Grand Chef plaatst Margo Reuten zich als enige vrouw 

naast sterrenchefs Jannis Brevet van Inter Scaldes, Martin Kruithof van De Lindenhof en Jonnie Boer 

van De Librije, die eveneens de titel Grand Chef bezitten. De toetreding tot Relais & Châteaux en de 

benoeming tot Grand Chef werd op 19 november gevierd in restaurant Da Vinci, waar Margo Reuten 

en Petro Kools een groot aantal gasten en pers ontvingen en waar tevens de Nederlandse gidspresentatie 

van Relais & Châteaux plaatsvond. Onder de gasten bevonden zich onder meer voorzitter van de 

Alliance Gastronomique Gerrit Greveling, voorzitter van Les Patrons Cuisiniers en adviseur Cees Helder 

en collega’s als Toine Hermsen, René en Marja Brienen en Claudia Brevet. 

Da Vinci bij beste restaurants ter wereld 

Vanuit de Relais & Châteaux-organisatie waren aanwezig Jaume Tàpies, internationaal president van 

Relais & Châteaux en Johan Agricola, voorzitter Relais & Châteaux Benelux en tevens bestuurslid 

van Relais & Châteaux International. Jaume Tàpies: “het is een eer om Da Vinci tot de Relais & 

Châteauxfamilie te mogen rekenen. Margo Reuten is niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd 

een bekende chef en met haar benoeming tot Grand Chef behoort Da Vinci tot de beste restaurants 

ter wereld.” Tàpies sprak de verwachting uit volgend jaar meer nieuwe Nederlandse leden te mogen 

verwelkomen. Daarnaast kondigde hij de komst van een Nederlandstalige Relais & Châteauxwebsite 

aan en een jaarlijkse gidspresentatie in Nederland, waarvan die bij Da Vinci de eerste is. 

Internationale waardering 

Margo Reuten: “Petro en ik zijn heel trots op de toetreding tot zo’n mooie organisatie als Relais & 

Châteaux. In Nederland zijn wij het zevende lid en ben ik de vierde Grand Chef in Nederland naast 

Martin Kruithof, Jonnie Boer en Jannis Brevet. Dat ik daarnaast de enige vrouwelijke Grand Chef van 

Nederland ben is heel bijzonder. Deze internationale waardering voelt goed aan en is een mooie opmaat 

naar het twintig jarig bestaan van Da Vinci in 2013. We blijven met Da Vinci groeien en onze grenzen 

verleggen.”
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