Zandvoort

Visrestaurant in
Zandvoort aan Zee

Object speciﬁcaties
Referentienummer: 1620
Type:

Restaurant

Status:

Actief

Locatie:
Stadsdeel:

Openingstijden:

Thans woensdag t/m zondag van
17:00 - 22:00 uur

Terras:

Verwarmd terras 12 zitplaatsen

Inrichting:

Authentiek en gezellig

Oppervlakte:

Zitplaatsen:

Ca. 40 zitplaatsen

Ligging:

Centrum

Doelgroep:

Toeristen, dagjesmensen
en buurtbewoners

Keuken:

Professionele ruime keuken

Overname:

€ 85.000

Huurprijs:

€ 1.640

Verplichting:

Geen verplichtingen

Informatie over dit object

Dit authentiek en bekende visrestaurant is gelegen in een typische
horecastraat in de kuststad Zandvoort, de Haltestraat. De diversiteit
aan horeca in deze straat zorgt voor veel aanloop. Zeker in de zomer
heeft deze badplaats een aantrekkingskracht op toeristen en
dagjesmensen uit Amsterdam, Haarlem en omliggende dorpen en
steden. De situering in het centrum zorgt voor korte loopafstanden
naar de winkelstraten, het strand, het treinstation en een ietwat
langere loopafstand naar het Circuit van Zandvoort.
Dit visrestaurant is in de omgeving bekend en is in 2016 uitgeroepen
tot beste restaurant van Zandvoort en nummer 4 restaurant van NoordHolland. Deze goede notering trekt veel toeristen en dagjesmensen
aan. De inrichting is authentiek en verteld dat dit het oudste restaurant
van Zandvoort is. De bar en de keuken zijn beide gescheiden van het
restaurantgedeelte. De keuken is groot, van alle gemakken voorzien en
beschikt over een professionele afzuiging.
Aan de nieuwe ondernemer de kans om dit bekende visrestaurant over
te nemen in de drukbezochte badplaats Zandvoort!

Ref.nr.: 1620

Ref.nr.: 1620

www.duijnhorecamakelaars.nl

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.

