PERSBERICHT
McDonald’s restaurant Goes verwelkomt gasten in gloednieuw
restaurant
Goes, 21 december 2018 – McDonald’s restaurant Goes heeft vandaag de deuren van haar
gloednieuwe restaurant voor haar gasten geopend. Het restaurant aan de Nobelweg heeft
plaatsgemaakt voor een heel nieuw en duurzaam restaurant aan de afslag A58, dat naast McCafé
ook Table Service biedt.
Abby de Kam, Franchisenemer van McDonald’s restaurant Goes, is erg blij met het nieuwe restaurant:
“Het is erg fijn dat we ons nieuwe gebouw op deze locatie hebben kunnen realiseren en ik kijk ernaar
uit om onze gasten samen met ons hele team te verwelkomen in het gloednieuwe restaurant. Het
restaurant biedt de nieuwste services van McDonald’s, van McCafé tot Table Service, en doet dit ook
nog eens met aandacht voor duurzame oplossingen. Zo is het restaurant volledig elektrisch en werken
onze friteuses ook niet meer op gas, maar op elektra. Ook is het restaurant volledig uitgerust met LEDverlichting en heeft het zonnepanelen op het dak. Hiermee laten we zien waar McDonald’s voor staat:
kwaliteit en beleving voor haar gasten, gecombineerd met onze ambitie om onze schaalgrootte in te
zetten voor duurzame omgeving.”

McDonald’s restaurant Goes

Een enthousiast team van zo’n 85 crewleden staat te popelen om de gasten te ontvangen. In het nieuwe
restaurant is naast een nieuw interieur ook een terras aangelegd met maar liefst 200 zitplaatsen. Het
restaurant is ook uitgerust met een dubbele drivelane, waardoor vanuit twee auto’s tegelijkertijd besteld
kan worden. Daarnaast is het restaurant uitgerust met een McCafé. Gasten kunnen hier terecht voor
heerlijke koffiespecialiteiten en diverse lekkernijen zoals vers afgebakken cookies en croissants.
Iedereen is van harte welkom om langs te komen om van heerlijke burgers, koffies of een van onze vele
andere producten te komen genieten.

Het McDonald’s restaurant Goes is zeven dagen per week geopend. Van zondag tot donderdag van
07:00 – 01:00 uur en vrijdag en zaterdag van 07:00 – 02:00 uur.

Het interieur van McDonald’s restaurant Goes
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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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