Gorinchem | restaurant
met overdekt terras
- Achter de Kerk 3

Object Omschrijving

Basis Gegevens
Object Type:

Gelegen in het centrum van Gorinchem ligt dit
geweldige restaurant met ruim terras.
Het restaurant (inventaris en bedrijfsovername) is
te koop of kan tevens gepacht worden. Uiteraard
met recht van koop.
Eetcafe Achter de Kerk is een ideale plek voor
een heerlijke kop koffie of een smaakvolle
lunch in een sfeervolle en relaxte ambiance.
Het ruime overdekte terras kijkt uit op de Grote
Kerk van Gorinchem en is een van de vele
horecazaken die op het plein en rond de Kerk zijn
gevestigd.
Er wordt gewerkt met ambachtelijke
streekproducten en die worden vooral lokale
leveranciers ingekocht. Bijvoorbeeld de
kazen komen van boerderij De Kuiper uit
Giessenburg en het vlees is van slager Bouter uit
Hoornaar. Deze slager gebruikt runderen die vrij
rondlopen in de Zeeuwse weilanden. De dieren
lopen in de zomer vrij rond, in de winter hebben
ze een comfortabele strohal.
Restaurant “ Achter de kerk” is zeer geschikt
voor besloten feestjes, recepties of High Tea,
Wine, Beer en er wordt dan ook regelmatig
gereserveerd.

Type:
Dossier Nr.:
Periodieke
Betaling:
Prijs:
Oppervlakte:

Eetcafé
Te Huur
VMH4-1380
Per Jaar

€12.000 Per Jaar
65 m²

Gorinchem:
Gorinchem is een sfeervol vestingstadje met zo’n
ca. 35.000 inwoners en ligt precies op het
kruispunt van de Waal, Merwede en afgedamde
Maas. De brede rivieren zijn geen obstakel voor
fietsers, maar juist een belevenis! Met
de Fietsknooppunten maak je zelf de mooiste
routes door het prachtige rivierengebied. De
veerponten zetten je over, zodat je beide oevers
van de rivieren kunt verkennen.
De stadswandeling neemt je mee naar de tijden
van weleer. Naar kleine steegjes waar sjouwers
druk in de weer waren. Naar de haven waar
schepen aanlegden. Langs prachtige panden waar
kooplieden hun geld telden, over markten waar
boeren en ambachtslieden elkaar ontmoetten en
door spannende poortjes met een bijzonder
verhaal
Midden in het historische centrum kun je je boot
afmeren in de volledig gerestaureerde
Lingehaven. Deze passantenhaven heeft
uitstekende voorzieningen en is op loopstand van
de gezellige Gorcumse binnenstad.
De Lingehaven is een gemeentelijke
passantenhaven. Je kunt er zelf een ligplaats
uitzoeken en afmeren. Daarna kun je
je komen melden en havengeld betalen bij
het kantoor. Er zijn ongeveer 85 ligplaatsen: in
boxen, aan vingerpieren en in de lengte langs
steigers. Tussen de Lingesluis en de Peterbrug
zijn ca. 25 ligplaatsen beschikbaar zonder enige
hoogtebeperking van bruggen.

Locatie
Locatie Tekst:
Adres:
Huisnummer:
Postcode:
Plaatsnaam:
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