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ERHVERVSUDLEJNING

Lejer designer og indretter selv restauranten, hvor der er installeret toiletter 
og andet fornødent. Helt åbent for kreativitet og behov! Vi hjælper til med 
byggetilladelse hos kommunen. 
De to ny-indrettede lokaler ligger i Københavns nye spændende bydel 
Engholmene.dk, med masser af kig til kanaler og lystbådehavne. Bydelens 
boliger står fuldt færdige, mens kontorejendomme stadig projekteres. Der er 
derfor et stort kundegrundlag, som kun vokser de kommende år. Der kommer 
desuden Metrostation og Havnebus. 

Hjørnerestaurant på Lyngholm ud mod den nye 
Christian Langes Plads, med udeservering og 
indendørs siddepladser. Konceptet lægger desuden 
op til To-Go og Take-away, med det kæmpestore 
trædæk lige udenfor ved lystbådehavn. Udlejer ser 
helst at der laves en vegetar-restaurant – økologisk, 
unik og god kvalitet.  

•  134 m2 restaurant – incl. køkken
•  124 m² kld. til personale og opbevaring
•  34 m² udeservering
•  Arkitektens oplæg: Cirka 46 siddende gæster 

indendørs og 18 udendørs
•  Udsugnings-/ventilationsfaciliteter er tillagt 

normal restauration (ekstraordinær meget 
friture kan ikke håndteres)

•  Åbningstider minimum søndag til torsdag kl 12-20 
og fredag til lørdag kl 10-22. Lukketider kan 
skydes til hhv. kl 22 og 24. 

•  Lejer overtager lokalerne som whitebox og står 
selv for indretningen – dog skal indretning og 
facadeskiltning godkendes af udlejer

Restaurationslokale på George Marshalls Vej 23, Tangholm med masser plads 
til servering og derfor mere klassisk restaurant-setup. Udlejer ser helst asiatisk 
fusionskøkken på den høje hylde, og med masser af take-away muligheder. 
Altså gerne en blanding mellem thai/kinesisk/vietnamesisk/japansk. 

•  215 m² restaurant incl. køkken- og opbevaringsareal
•  100 m² udeservering
•  Arkitektens oplæg: Cirka 72 siddende gæster indendørs
•  Udsugnings-/ventilationsfaciliteter er tillagt normal restauration 

(ekstraordinær meget friture kan ikke håndteres)
•  Åbningstider minimum søndag til torsdag kl 12-20 og fredag til lørdag kl 10-22. 

Lukketider kan skydes til hhv. kl 22 og 24. 
•  Lejer overtager lokalerne som whitebox og står selv for indretningen – dog 

skal indretning og facadeskiltning godkendes af udlejer

Kontakt Maj-Britt hos NPV A/S for mere info: +45 31 70 91 15, MBC@NPV.as

SPRITNYE RESTAURATIONSLOKALER UDLEJES 
To lokaler på 134 og 215 m2 
til leje senest oktober 2021 

ENGHAVE BRYGGE ØB
SET FRA VEST

Har du lyst  til at starte et  nyt restaurant- koncept?
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134 m2

Lyngholm, v/Christian Langes Plads

215 m2

Tangholm, Georg Marshalls Vej 23




