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INFORMATIE OVER DIT OBJECT
Deze horecazaak is gelegen in het toeristisch centrum in Amsterdam. Het restaurant wordt omringd door toeristische trekpleisters
zoals het Rijksmuseum, het museumplein, het Leidseplein, de Amstel en de Vijzelgracht. De zaak is vanaf alle uithoeken van
Amsterdam goed bereikbaar dankzij de verschillende tramverbindingen en de halte van de Noord-Zuidlijn voor de deur.
Vanaf de straat valt het restaurant goed op dankzij het voorliggende gevelterras (ca. 9 m²) met circa 12 zitplaatsen, de opvallende
luifel en de grote raampartijen. Deze grote raampartijen zorgen voor veel lichtinval en voor een mooi uitzicht. De inrichting is zeer
chic en hoogwaardig. Dankzij de splitlevel indeling is er een dynamische omgeving gecreëerd waar alle tafels voldoende privacy
hebben. De zaak is uitgerust met dubbele toiletten, een opbergruime met koelcel, vriescel, een ruime professionele keuken, bar en
een behaaglijk achterterras dat plaatst biedt aan circa 14 zitplaatsen (niet vergund).
Dit zeer complete (turn-key) en goedlopende restaurant kan per direct overgenomen worden.
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OBJECT SPECIFICATIES

Referentienummer:

1917

Type:

Restaurant

Status:

Verkocht

Locatie:
Stadsdeel:

Amsterdam Centrum

Zitplaatsen:

Ca. 45 zitplaatsen

Ligging:

Toeristische en drukbezochte
omgeving

Doelgroep:

Toeristen, dagjesmensen en
stadbewoners.

Openingstijden:

Zondag t/m donderdag 07:00 01:00 uur. Vrijdag en zaterdag
07:00 - 03:00 uur.

Terras:

Achter- en gevelterras

Inrichting:

Chic

Oppervlakte:

Verkoop ca. 77m², keuken ca.
45m², toiletten ca. 14m² en kelder
ca. 26m²

Keuken:

Professioneel

Overname:

€ 229.000

Huurprijs:

€ 3.333

Verplichting:

Geen verplichtingen

VRAGEN OF OPMERKINGEN?
Voor vragen of opmerkingen over dit object neemt u contact op met:
Duijn Horeca Makelaars
Prinsengracht 122
1015 EA, Amsterdam
T: 020 - 52 86 888
F: 020 - 52 87 728
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