
FISKETORVET 6, ST., 5000 ODENSE C
Unikke restaurationslokaler
i Odense C.



I hjertet af Odense

Har du en restaurantejer gemt i maven?
 
Så har du nu mulighed for at overtage disse uni-
kke restaurationslokaler i hjertet af Odense.
 
Den flotte, historiske bygning leder tankerne
hen på et storslået palæ fra en anden tid.
 
Se bare på ejendommens hvidpudsede facade
samt de profilerede gesimser, helvalmede ski-
fertage og elegante, buede vinduespartier.
 
Dybt under jorden finder du endda en kæmpe-
stor parkeringskælder.
 
Flere banker har gennem årene haft logi i disse
majestætiske rammer, der er et af Odenses stør-
ste og mest kendte vartegn.
 
Senest har Restaurant Ilden været her – og næ-
ste skridt bliver naturligvis din helt egen restau-
rant!
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Behageligt lysindfald

Når du træder over dørtærsklen, bliver du mødt
af et kæmpestort restaurations-/butikslokale,
som kan benyttes til lidt af hvert.
Det er selvfølgelig oplagt at drive restaurant, og
det behagelige lysindfald skaber en atmosfære,
som dine sultne kunder uden tvivl vil trives i.
Ja, og så er der også mulighed for udeservering
i gårdanlægget.

De indre rammer er istandsatte og renoverede i
2019, og derfor scorer dine kommende restaura-
tionslokaler topkarakter, når det kommer til kva-
litet. Forretningen rummer også en stor forhal,
toiletter, et køkken og flere disponible rum.

Det bedste af det hele er næsten kælderen, hvor
bygningens tidligere historie som bank bliver
ekstra tydelig. Det er nemlig hernede, den tidli-
gere bankboks holder til – komplet udsmykket
med imponerende, doriske marmorsøjler og gra-
nit. Disse unikke omgivelser lader dig i den grad
skrue op for de kreative forretningsidéer.
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Trafikale forhold
Med base på Fisketorvet 6 får du fingrene i en af
Odenses mest attraktive adresser.
Lige rundt om hjørnet ligger Vestergade, der er
byens travle og hyggelige gågade med tonsvis
af butikker og restauranter placeret på rad og
række.
Der er ingen tvivl om, at ejendommen befinder
sig i Odenses bankende hjerte, og mennesker vil

strømme forbi bygningens hvide facade fra mor-
gen til aften. Det tager endda kun otte minutter
at gå til Banegårdspladsen, hvorfor transport-
forbindelserne sidder lige i skabet.
Den kommende letbane, der forventes at stå
færdig i slutningen af 2021, vil endda stoppe cir-
ka 200 meter herfra. Så bliver det ikke meget
bedre.
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Lejevilkår

Anvendelse: Butik 1.415 m2

Leje årligt: Butik 1.545 kr. pr. m2

A conto drift: 297 kr. pr. m2 p.a.

A conto varme: 102 kr. pr. m2 p.a.

Depositum: 6 måneders leje

Stand ved overtagelse: Som beset

Overtagelse: Efter aftale

Opsigelsesvarsel: 6 måneder

Uopsigelighed: Efter aftale

Fremlejeret: Nej

Afståelsesret: Ja

Lejeregulering: I h.t. nettoprisindeks,

dog min. 2,5% p.a.

Moms: Alle beløb tillægges 25%

Ud af det samlede areal udgør kælderen 347 m2

Energimærke: F

Sag: 35207-31

THE FULL
SERVICE
PROPERTY
HOUSE

Newsec tager forbehold for fejl og ændringer i de angivne oplysninger
i prospektet.

Kontakt
Claus Thomsen, erhvervsmægler

86 75 63 34, clt@newsec.dk

Rasmus Pedersen, erhvervsmægler
86 75 63 04, rdp@newsec.dk


