
 

Om McDonald’s i Sverige 
Med 200 restauranger från norr till söder är McDonald’s Sveriges ledande restaurangkedja. De flesta restaurangerna ägs och drivs lokalt av 
egna företagare. Vi vill göra det goda valet enkelt för våra gäster och har därför en bred meny med något för alla smaker, preferenser och 
plånböcker och serverar bara mat av högsta kvalitet med snabb och vänlig service i fräscha, moderna restauranger. Läs mer på 
www.mcdonalds.se eller följ oss på Twitter, Facebook och Instagram. 

 
 

 

McDonald´s på Avenyn öppnar dörren till en helt ny 
restaurangupplevelse och över 40 nya arbetstillfällen 

Idag öppnar McDonald´s på Avenyn åter upp dörren för hungriga gäster. 
Restaurangen har genomgått den mest omfattande renoveringen sedan öppningen 
1983. Renoveringen innebär att ett nytt beställnings- och tillagningssystem har 
installerats, vilket gör att maten nu tillagas direkt på beställning, som leder till ännu 
godare burgare och minskat matsvinn. Restaurangen har hittills anställt 16 nya 
medarbetare och under hösten kommer ytterligare 25–30 personer rekryteras.  

McDonald´s på Avenyn har inte bara fått en helt ny och fräsch inredning, utan också 
genomgått en fullständig upprustning av kök och digitala beställningssystem har installerats, 
som innebär en större flexibilitet för gästerna att få maten serverad på ett tryggt och säkert 
sätt som de själva föredrar. Nu kan gästerna beställa i digitala kiosker istället för i kassan, 
eller i McDonald´s app. Gästerna kan själva välja att få maten serverad vid bordet. Med det 
nya systemet tillagas maten dessutom på beställning, vilket ger ännu godare burgare, 
samtidigt som det minskar matsvinnet.  

- Det känns fantastiskt roligt att vi äntligen får öppna upp vår nya, totalrenoverade restaurang 
och kunna välkomna gästerna till en ännu bättre upplevelse. Jag räknar med att vi kommer 
att anställa 25 – 30 nya medarbetare under hösten vilket känns extra viktigt i år eftersom 
jobben har blivit färre i många branscher, framför allt för ungdomar. Renoveringen innebär 
också gästerna får möjlighet att beställa och betala i McDonald’s app, det skall vara tryggt, 
enkelt och smidigt att beställa goda burgare hos oss, när helst det passar våra gäster, säger 
Henrik Nerell, presschef, McDonald´s i Sverige. 

Med det nya beställningssystemet kan gästerna beställa och betala sin mat i lugn och ro vid 
digitala beställningskiosker eller i McDonald´s app medan maten tillagas i köket. Det gör att 
det finns gott om tid att scrolla igenom menyn i sin egen takt. Gästen kan enklare anpassa 
sin måltid helt efter egen smak och önskemål, samtidigt som mindre mat går till spillo då 
maten tillagas först vid beställningstillfället. 

- När man har tid på sig att göra sin beställning, kan gäster anpassa smakupplevelsen till 
deras egna smaklökar och samtidigt våga testa nya saker och smaker. Vi har ett brett utbud 
av burgare, sallader, vegetariska alternativ, tillbehör och efterrätter. Med de digitala 
skärmarna blir det ännu enklare att välja från vår goda meny, fortsätter Henrik Nerell. 
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