Papendrecht | Lunchroom
- Meentpassage 62

Object Omschrijving

Deze lunchroom is een van de drukst bezochte
horecagelegenheden van dit
winkelcentrum, en heeft door de gunstige
hoekligging en de vele grote ramen een
gezellige transparante uitstraling die de
dagelijkse passanten gemakkelijk weet aan te
trekken. De ruim opgezette verkoopruimte en
bereidingsruimte maken dat er in korte
tijd zeer veel gasten geholpen kunnen worden
tijdens de piekuren. Tevens is er naast de ingang
een loket verkoop voor ijs en broodjes, zodat de
drempel om te kopen laag ligt voor de passanten
die haast hebben. Bij binnenkomst ligt aan de
rechterzijde bevindt zich de counter en kan men
als links plaatsnemen aan een van de ruim
opgezette zitplaatsen. Achterin de lunchroom is
de toiletgroep gesitueerd. De
lunchroom is gedurende de openingstijden van
het winkelcentrum de gehele week
geopend.
Het winkelcentrum “De Meent” is een modern
vormgegeven winkelcentrum dat is
geopend in 2007. Winkelcentrum heeft een
oppervlakte van 20.000 m² en bevindt zich in het
centrum van Papendrecht (32.000 inwoners). Het
winkelaanbod is zeer divers met een aantal grote
retailers zoals, de HEMA, C&A, Jumbo, Bas van
der Heiden, Zeeman, Kruidvat en de Marskramer
(zie
ook:
www.winkelcentrumdemeent.nl/winkels/).
Verdere invulling is voornamelijk kleinschalige
detailhandel en enkele horecagelegenheden.
“De Meent” is goed bereikbaar met zowel
openbaar vervoer als de auto. Onder het
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winkelcentrum bevindt zich een grote
parkeergarage. De winkelruimte bevindt zich op
het dijkniveau van het winkelcentrum met rondom
de ruimte een glazen pui, waardoor de winkel een
groot front heeft.
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