
Presentasjon av GRAND BRYGGERESTAURANT

«GRAND BRYGGE»
Restaurant og Bar

GRAND HOTEL ÅSGÅRDSTRAND



Grand Hotel Fra 1965 og 1930 tallet

Navnet GRAND BRYGGE stammer fra hotellets historie



Vi ønsker å bygge opp en bryggerestaurant og cafè for beboere i Horten kommune, tilreisende turister, 
båtgjester og hotellets gjester

Konseptet vil være en sommerrestaurant og cafè med lette retter som tapas, fiskesuppe, skalldyr, pastaretter, 
Italiensk Pizza, fish and chips samt kake og kaffe m.m

Beliggenheten blir unik med gode solforhold hele dagen så vi ønsker flest mulig sitteplasser ute på en 
platting bak vindskjermer og under parasoller.

Foreløpig åpningstid: Helger fra Mai/Juni + under Åsgårdstrandsdagene og hver dag fra 23 juni til 19 august  

KORT OM NYE  GRAND BRYGGE
BAR OG RESTAURANT



Ferdig modul som er klart til bruk?
(Fra Niche som ligger på Barkåker)

Restaurant modul til kjøkken og bar.
Denne modulen er ferdig produsert utprøvd og holdt av til oss for sesongen 2018 og eventuelt 2019
Niche har også kontaktet transportør som har vært på befaring og bekrefter at utkjøring er mulig 
Bygge uterestaurant platting med vinnskjerming og tak markiser utenfor denne modulen. 



Uteservering «GRAND BRYGGE
bryggerestaurant

Uterestaurant platting med vindskjerming og justerbart tak markiser eller annen type solskjerming.
Bygge en bar i senter av plattingen
(Dette er et eksempel på plattingen utenfor kjøkken modulen)
Vi vil også bygge toaletter og lagerrom i tilknytting av kjøkken og restaurant platting



Mulig Isbar fra Hennig Olsen 

Isbar modul fra Hennig Olsen som settes i forkant av uterestauranten.
Denne er bekreftet holdt av fra Hennig Olsen
Her vil det blir stort og variert tilbud av isprodukter
Vi ser også for oss noen stoler og bord utenfor isbaren



Reguleringsplan for Åsgårdstrand Båthavn



Mulig planløsning for restaurant, bar og isbar

Grov skisse av tenkt plassering av kjøkken/lager/WC, Bar og Isbar



Uteservering Akterdekket
bryggerestaurant

Hotel Wassilioff drev uterestaurant Akterdekket sommersesongen 2015



Bryggerestaurant byggetrinn 2

Restaurant innendørs ved mulig byggetrinn 2 (dette bilde er fra Pir 4 og Kokeriet i Sandefjord)



Bryggerestaurant byggetrinn 2

Mulig byggetrinn to etter ca to sesonger drift i midlertidig kjøkkenmodul


