PERSBERICHT
McDonald’s restaurant Ter Borch verwelkomt gasten in gloednieuw
restaurant
Tynaarlo, 27 december 2018 – McDonald’s restaurant Ter Borch opende op Tweede Kerstdag de
deuren van haar gloednieuwe restaurant voor haar gasten. Met de komst van het restaurant is
de eerste bestemming van Businesspark Ter Borch gerealiseerd. Het nieuwe en duurzame
restaurant biedt naast McCafé ook glutenvrije hamburgers, Table Service en een Playland voor
kinderen.
Willie de Groot, franchisenemer van McDonald’s restaurant Ter Borch, is erg blij met het nieuwe
restaurant: “Het is erg fijn dat we ons nieuwe gebouw op deze locatie hebben kunnen realiseren en ik
ben er trots op dat we de eerste bestemming van Businesspark Ter Borch zijn. Na maandenlange
voorbereidingen met ons hele team verwelkomen we graag vanaf Tweede Kerstdag onze gasten met
de nieuwste services van McDonald’s. Van McCafé tot Table Service. En dit doen we met aandacht
voor duurzame oplossingen. Zo is het restaurant volledig elektrisch. Zelfs friteuses werken niet meer op
gas, maar 100 procent op elektra. Ook is het restaurant volledig uitgerust met LED-verlichting. 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 een duurzame omgeving”.

McDonald’s restaurant Ter Borch

Een enthousiast team van zo’n 100 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 110 zitplaatsen.
Daarnaast is het restaurant, als eerste in de regio, uitgerust met een McCafé. Gasten kunnen hier
terecht voor heerlijke koffiespecialiteiten en diverse lekkernijen zoals vers afgebakken cookies en
croissants. Het restaurant biedt – uniek in de regio - ook glutenvrije hamburgers aan. Fijn voor gasten

met coeliakie, die zo samen met anderen ook van een lekkere glutenvrije Hamburger, Cheeseburger of
Quarter Pounder kunnen genieten.

Het McDonald’s restaurant in Tynaarlo is zeven dagen per week geopend van 07:00 uur tot 01:00 uur
en vrijdag en zaterdag is het restaurant maar liefst 24 uur open.

Het interieur van McDonald’s restaurant Ter Borch
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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.

Noot voor de redactie (niet ter publicatie):
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
McDonald’s Nederland, Corporate Communicatie, Eunice Koekkoek
Telefoon: (06) 21554045

