Buitenveldertselaan 28, 1081 AA Amsterdam

Complete
horecazaak nabij
de Amsterdamse
Zuidas

Object speciﬁcaties
Referentienummer: 2234
Type:

Eetcafe

Status:

Actief

Openingstijden:

Mogelijk openingstijden zo t/m do:
07:00 - 01:00 uur. Vrij en za:
07:00 - 03:00 uur.

Terras:

Binnen en buiten terras

Inrichting:

Modern doch sfeervol

Locatie:
Stadsdeel:

Amsterdam Zuid

Zitplaatsen:

40 zitplaatsen

Oppervlakte:

95m2 (exclusief kelder van 20m2)

Ligging:

Nabij Zuidas

Keuken:

Doelgroep:

Mix van passanten,
werkenden, studenten en
omwonenden

Professionele en complete open
keuken

Overname:

€ 59.000

Huurprijs:

€ 2.417

Verplichting:

Brouwerij- en
Speelautomatenverplichting

Informatie over dit object

Het eetcafé is gelegen aan het begin van de Buitenveldertselaan in
Amsterdam-Zuid. In de nabije omgeving zijn vele voorzieningen waar
dagelijks vele mensen op af komen zoals de naastgelegen Vrije
Universiteit, het zakendistrict de Zuidas, het Gelderlandplein. Tevens is
direct tegenover de zaak de drukbezochte metro- en tramhalte “A.J.
Ernststraat” en zijn er voldoende parkeermogelijkheden voor de zaak
gesitueerd.
De fraaie inrichting zorgt voor een ﬁjne ambiance. Er is thans plaats
voor ongeveer 40 zitplaatsen verdeeld over de zaak en aan de
linkerkant gelegen ruime bar. Beneden is er een ﬂinke kelderruimte
voor fusten en opslag. De achtergelegen open keuken mag
professioneel genoemd worden en is van alle gemakken voorzien.
Recent zijn er een nieuwe Rational oven, pizza oven, pizza
koelwerkbank en frituur aangeschaft.
Doordat het een hoekpand betreft met vernieuwde openslaande
harmonicadeuren in de voorgevel, heeft de zaak een uitnodigende
indruk. Je kunt direct heerlijk plaatsnemen in het af te sluiten
verwarmde binnenterras en aan de zijgevel is nog meer ruimte om een
overdekt buitenterras te plaatsen.
Deze zeer complete en instapklare horecazaak is direct beschikbaar.
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Vragen of
opmerkingen?
Voor vragen of opmerkingen over dit
object neemt u contact op met:
Duijn Horecamakelaars B.V.
Prinsengracht 122
1015 EA Amsterdam
020 - 52 86 888
info@duijnhorecamakelaars.nl
Volg ons ook via Facebook
Dit document is mede opgesteld aan de
hand van verstrekte gegevens door de
opdrachtgever en derden. Aan de juistheid
van deze gegevens kunnen wij geen
verantwoording aanvaarden. Er kunnen aan
dit document dan ook geen rechten worden
ontleend.

