
Chefkok Wilco  
Berends

Berends van sterrenrestaurant  
De Nederlanden voor de verandering 
in Dubai eens de sterren van de hemel. 

en vooral: van de lokale toppers onder 
de horeca?

De keuken van het Hilton Jumeirah, 
aan JBR, is niet eens zo heel groot 
en staat behoorlijk vol. Toch moet de 

vanaf hier vanavond 70 couverts van 
niveau op tafel toveren. 

handig is. En dat is het hier.’  

heeft er zin in. ‘Jazeker,’ beaamt hij, ‘alles 
is er klaar voor. De verse vis, de kazen, 
groente is met KLM ingevlogen, samen 
met allerlei andere verse, echt Hollandse 
dingen.’ 

Berends die in Vreeland aan de Vecht 
zijn sterrenrestaurant ‘De Nederlanden’ 
runt: vers. En dat geldt dus in dit geval 
ook in Dubai: alles vers uit Nederland. 
‘Met dank aan de KLM natuurlijk,  
die de avond van de Hollandse topkok 

Musch toe. 

de afgelopen dagen in Dubai best van, 
met Hiltonmanager Musch als begeleider 
naar de beste restaurants van ons 
emiraat. 
 

uitproberen, toch? Ook –zeg maar- 
vaktechnisch ben ik dat aan mezelf 

reis. Dat zijn leuke dingen. Ik kan daar 

het eens. Caroline Berends: ‘Dubai is 

zijn, is dit dé plek. En het is maar zes 

dat iedereen overal vandaan komt. De 
mensen zijn vriendelijk, geïnteresseerd 

moment veilig hier, dat is ook bijzonder 
en fijn. Ook prettig: er is veel te doen  
en de reisafstanden tussen de 

 
Met een taxi kun je overal prima naar 
toe. Het is leuk om als Nederlander te 
zien dat er zich zoveel nationaliteiten in 

kleding is dat ook zo duidelijk. Shoppen 

nog eens schoon. Bijzonder!’

‘Het is fijn even zo te kunnen genieten,’ 

‘Dat heb je met zo’n eigen zaak,’ legt hij 
uit. ‘Ik heb een goed team dat goed op 
zichzelf kan draaien maar je moet er zelf 
toch ook bij zijn.’ Het Dubai-avontuur 
heeft Berends vooral te danken aan 

Musch nog kent van school. 

Hollandse avond te doen,’ vertelt Musch. 

Margriet Marbus

Chef-kok Wilco Berends (42) van sterrenrestaurant
De Nederlanden over restaurants in Dubai, ‘We waren behoorlijk 
onder de indruk.’

zeventig couverts zijn verkocht. 
 

denk ik,’ stelt  Musch, ‘en mensen 

Nederlanders onder de gasten.’ 
 

En Nederlands.’ 
 

Caroline vonden van de restaurants die 

van ‘onze’ lokale sterren? Volgt hier  

1. Qbara

directe omgeving. Op een podium 
stond een saxofonist die heel relaxt bij 

vriendin Lulu in de keuken stond  

gerechten. Daarbij kun je een alcoholisch 
dranken arrangement kiezen of  

non-alcoholisch. Dat sprak ons aan,  
 

Je kunt kiezen uit allerlei cocktails 

De presentatie van de gerechten is 
bijzonder, bijvoorbeeld het vegetarische 

aubergine dip. Stoer!

2. Zuma  zit in de financiële business 

is dat een vreemde bijkomstigheid. 
Desalniettemin zeker de moeite 

Nogmaals: er zit dus bijna alleen 
zakelijk publiek tijdens de lunch. Het 

en beneden. Beneden is ook een bar 

de ingrediënten. Ook hier een menu 
genomen en enkele non-alcoholische 
cocktails. Maar er staat gelukkig ook een 
flesje Riesling op de kaart. Bediening 
prima, niet bijzonder maar snel en 
correct. Sfeer is dus zakelijk, maar door 

bijzonder!

3. Oceano is een restaurant, in onze 

over de Palm naar het immense hotel 
is een belevenis. Het entree van het 

 
Gek is eigenlijk dat niemand je 
aanspreekt en dat je zelf via de 

zoeken. Vanaf daar is de bediening  
 

erg correct en ingestudeerd maar 
zeer aardig. Maar… een beetje te veel 

met het aquarium, de opstelling van de 
tafels, de borden en de portionering. 
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