
Brochure  Restaurant bij d’n  Open 
Haard.

Vraagprijs inv/GW  € 50.000,-
Huur bedrijfsgedeelte € 3250,- p/m



Inleiding:

Karakteristieke en sfeervolle horeca locatie met groot terras 
midden in het centrum van Zutphen.
De aanwezige horeca inrichting / inventaris is ter overname.

LOCATIE
De Houtmarkt is het gezelligste en daarmee drukste plein in de 
historische binnenstad van de Hanzestad Zutphen. Het plein 
kenmerkt zich door een gezellige mix van winkels en 
horecagelegenheden. Het object is een Rijksmonument en ligt op 
loopafstand van het NS Intercitystation en busstation en is 
daarmee goed bereikbaar met openbaar vervoer. Op 
donderdagochtend wordt er aan de Houtmarkt de plaatselijke 
weekmarkt gehouden.

Voor het restaurant ligt een terras met nog eens ca. 50 
zitplaatsen. Dit terras bevindt zich grotendeels op grond van de 
gemeente Zutphen en hiervoor dient jaarlijks precario te worden 
betaald. Het terras mag nog eventueel uitgebreid worden.

VOORZIENINGEN
Het object heeft nuts aansluitingen t.b.v. gas, water en elektra 
(incl. krachtstroom).
Het restaurant beschikt onder andere over: openhaard, gashaard, 
gevelkachel, airconditioning, mechanische ventilatie, dames- en 
herentoiletten, professionele horecakeuken v.v. apparatuur.



INDELING:
Begane grond: entree, hal, restaurant [ca. 50 zitplaatsen], 
opgedeeld in een voordeel, tussendeel met bar en 
achterdeel met enig niveauverschil, keuken met 
achteruitgang. Via de hal aan de voorzijde en achter de bar is 
een opgang naar de bovenwoning. Totaal ca. 141 m²

Kelder: Vanuit het restaurant is via een vaste trap de goed 
toegankelijke kelder (ca. 60 m²) bereikbaar. Waar zich de 
toiletten bevinden en magazijn met koel- en vriescel en luik 
aan de voorzijde voor bevoorrading.



Het Restaurant heeft in het verleden altijd dienst gedaan 
als middeleeuws restaurant welke in de weideomgeving 
een zeer goede naam heeft opgebouwd. De vorige 
eigenaren hebben het verkocht ivm leeftijd en geen 
opvolging.



Algemene bedrijfsinformatie
Restaurant d’n openhaard
Houtmarkt 60
7201 KM  Zutphen

Internetsite
www.restaurantopenhaard.nl
Aard van het bedrijf:
Restaurant

Oppervlaktes
Perceel oppervlakte 141 m2
Verkoopruimte 100  m2
Keuken: 40m2
Zitplaatsen: ca 50
Terras: ca 50 zitplaatsen
Opslag ruimte: 40m2 in de kelder
Toiletten: 20m2 in de kelder

http://www.restaurantopenhaard.nl/


Verguningen - verplichtingen overeenkomsten

Gebruikersvergunning: Ja

Speelautomaatverplichting  Nee
Drank en horeca vergunning: Ja

Brouwerij afnameverplichting: Nee

Brouwerij bruikleenovereenkomst: Nee

Muziekovereenkomst: Nee

Leasecontracten: Nee

Huur/huurkoopcontracten: Nee

Bruikleen: Nee

Inventarislijst overlegd: ja

Vetput: Ja

C.A.I aansluiting: Ja

Rioolaansluiting: Ja

Boiler: Ja

Luchtventilatie: Ja 



Foto’s:
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TUSSEN GEDEELTE 
MET BAR

VOOR GEDEELTE



BEDRIJFSPROFIEL:
Het restaurant bevind zich op een AAA locatie midden op de 
markt van Zutphen tussen de andere horeca gelegenheden.
Het object leent zich uitstekend voor starters en een stel 
waarbij de ene persoon de keuken kan bemannen en de 
ander als gastheer/vrouw werkzaam is.
Door dat het geheel brouwerij vrij is en de huidige eigenaar 
op zoek is na geschikte kandidaten is deel financiering 
mogelijk.
Voor meer info en/of een bezichtiging kunt u contact met ons 

opnemen. 
Ambiance-Horeca & Advies

Albert Nikkels
0613331441


