PERSBERICHT
McDonald’s Deventer De Scheg is geopend
Deventer, 27 december 2018 – Deventer heeft er een McDonald’s restaurant bij! Gisteren opende
McDonald’s restaurant Deventer De Scheg haar deuren voor gasten. Het restaurant ligt pal naast
sportcentrum De Scheg. Gasten van McDonald’s restaurant De Scheg zijn van harte welkom
voor een heerlijke burger, versbereide koffie in het McCafé of een van de vele andere
McDonald’s producten in het gloednieuwe restaurant.
Henk Koning, Franchisenemer van McDonald’s restaurant Deventer De Scheg, is opgetogen over de
opening van het nieuwe restaurant: “Er is ontzettend hard gewerkt aan dit restaurant en het resultaat is
ernaar! Het is niet alleen een ontzettend mooi, maar ook een heel duurzaam restaurant geworden. Zo
is het restaurant volledig elektrisch. Zelfs de friteuses werken niet meer op gas, maar op groene stroom.
Binnen in het restaurant bieden we de allernieuwste services aan, zoals Glutenvrije Burgers, McCafé
en Table Service. Mijn team en ik nodigen iedereen van harte uit om bij ons te komen genieten van
Good Times!”.

Het McDonald’s restaurant is een markant gebouw geworden, dat al van ver opvalt. Binnen biedt het
restaurant 173 zitplaatsen en Magic Tables, interactieve tafels waar verschillende spelletjes gespeeld
kunnen worden. Ook buiten heeft het restaurant het nodige te bieden, zo is er een terras met 78
zitplaatsen en een speelruimte voor kinderen. Het restaurant is ook uitgerust met een dubbele
drivelane, waardoor twee auto’s tegelijkertijd kunnen bestellen. Daarnaast is het restaurant uitgerust
met een McCafé. Gasten kunnen hier terecht voor heerlijke koffiespecialiteiten en patisserie zoals
cheesecake, macarons en vers afgebakken cookies of croissants. Iedereen is van harte welkom om
van heerlijke burgers, koffies of een van de vele andere producten te komen genieten.

McDonald’s restaurant Deventer De Scheg is iedere dag geopend van 07:00 tot 00:00 uur. De McDrive
is open tot 01:00 uur en op vrijdag en zaterdag zelfs tot 02:00 uur.

McDonald’s Apeldoorn-Deventer-Zutphen biedt werkplekken aan zowel reguliere werknemers als
werknemers met een arbeidshandicap. Inmiddels bieden de restaurants van Henk Koning werkplek aan
meer dan 650 mensen.
///////////
Over McDonald’s Nederland
Wekelijks biedt McDonald’s Nederland aan bijna 3,2 miljoen gasten op ieder moment van de dag een
positief moment. Met gevarieerde keuzes en versbereide, iconische producten die door ruim 20.000
medewerkers met zorg worden bereid. In Nederland heeft McDonald’s 245 restaurants. Het streven
naar kwaliteit en beleving staat centraal in alle facetten van de bedrijfsvoering, evenals het inzetten van
haar schaalgrootte om te verduurzamen en een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij.
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