
Milí přátelé restaurace Forhaus, 
kvalitní gastronomie a vína samozřejmě...

Jelikož restaurace Forhaus je naše srdeční  
záležitost, tak jsme ji společně s  architekty  
a projektanty vyprecizovali,  aby byla špičkou 
v oboru. Forhaus se nachází v centru města  
Brna (Pekařská 4) a je ideálním místem  
pro trávení času jak lokálních hostů, tak  
i zahraničních návštěv. 

Restaurace Forhaus je v  perfektním stavu  
pro další gastronomické využití s  kapacitou  
více jak 120 míst, včetně letní terasy,  
historického vinného sklepa, parkováním, 
atd. Wine&restaurant Forhaus je obzvlášť 
vhodná pro možnou prezentaci a prodej vína 
(celé přízemí) spojenou s  gastronomickou  
částí (horní část).

Poslední 4 roky naše rodina věnovala mnoho úsilí rozjezdu wine&restaurant Forhaus  
a projektu Výčep Na stojáka (pivní výčep). Nicméně minulý rok jsme začali podnikat i v jiném 
odvětví a bohužel naše časové kapacity se částečně přesunuly taktéž k jiným aktivitám. 

A proto bychom Vám chtěli dát zajímavou nabídku.

Nabízíme Vám převzetí restaurace (provoz na vlastní 
účet) za velice výhodných podmínek.
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Brno se nachází na křižovatce cest spo-
jující Čechy a Moravu, Polsko a Rakous-
ko a samozřejmě kousek je to do slo-
venske Bratislavy. Brno zažívá bouřlivý 
rozvoj, jak po stránce firem a  společností, 
které zde investují a podnikají, také je cen-
trem vysokých škol (cca 70 000 studentů),  
a je centrem soudnictví. V posledních letech 
se také brněnská gastronomie dostala na 

vyšší úroveň a rozhodně se nemá za co sty-
dět. Brno je spádovou oblastí pro cca zhruba 
600 000 obyvatel (Brno město a Brno venkov).

Pokud Vás naše nabídka zaujala, neváhejte nás  
kontaktovat na telefon. My Vám poskytneme  
podrobnosti a poté očekáváme projekt  
v písemné formě na e-mail. A to vše požádáme 
do konce září 2018. 

Dostanete od nás výhodné podmínky na začátek, pomoc a rady během startu této 
podnikatelské cesty, pokud je budete potřebovat.

dobře jíst • často se smát • dlouho žít
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