
 

 

 

Pizzeria Da Grasso najlepszym lokalem na spotkania 

z przyjaciółmi 

 

Lokal Da Grasso, znajdujący się na warszawskich Bielanach, został 

nagrodzony Koroną Smakosza jako najlepsza stołeczna restauracja 

na spotkania z przyjaciółmi. Swoje głosy na ulubione miejsce oddało 

największe jury w Polsce - goście restauracji. 

W dniach 18 – 20 października w Warszawie, w ramach 

akcji Weekend za pół ceny odbył się plebiscyt Korona 

Smakosza. W konkursie wystartowało 240 

warszawskich restauracji, kawiarni i pubów. Klienci 

oddawali głosy w dziewięciu kategoriach, a w jednej 

z nich - Lokal na spotkania z przyjaciółmi - wygrała 

Pizzeria Da Grasso Bielany, mieszcząca się przy ulicy 

Rudnickiego 10.  

Jesteśmy dumni z tej nagrody. Potwierdza, że dokładamy wszelkich starań, 

aby klienci chętnie odwiedzali nasz lokal. Takie wyróżnienie motywuje nas dodatkowo 

– komentuje Andrzej Bartoszek, właściciel Pizzerii Da Grasso Bielany. 

Nagroda Korony Smakosza dla pizzerii Da Grasso, doskonale wpisuje się w nowe 

wartości marki, którymi są dobrzy przyjaciele, dobra zabawa i pyszna pizza. 

Pozwalają one na stworzenie klimatu, który sprawi, że lokale sieci będą jeszcze 

bardziej przyjazne dla gości. 

Wyróżnienie jest dla naszej sieci zaszczytem. Współpraca z bielańskim lokalem 

od dawna układa się znakomicie. Nie jesteśmy zaskoczeni tą nagrodą, była ona 

kwestią czasu. Da Grasso to miejsce stworzone przez przyjaciół i dla przyjaciół. 

Naszą ambicją jest by lokale sieci były pizzeriami pierwszego wyboru jako najlepsze 



 

na spotkania z przyjaciółmi – mówi Magdalena Piróg, Wiceprezes największej polskiej 

franczyzowej sieci  Da Grasso. 

Konkurs Korona Smakosza to ogólnopolski plebiscyt na najlepsze restauracje, 

kawiarnie i puby. W tegorocznej warszawskiej edycji udział wzięło 240 lokali. Klienci 

mogli oddawać głosy w dziewięciu kategoriach: Jakość obsługi, Smak potraw, 

Atmosfera, Lokal na spotkania z przyjaciółmi, Lokal na wyjścia rodzinne, Lokal 

na romantyczny wieczór, Lokal na lunch, Lokal z najlepszą relacją jakość – cena. 

Organizatorem plebiscytu jest Makro Cash & Carry Polska. 

 

*** 

 

DA GRASSO SP. Z O.O. to istniejąca od 2006 roku spółka, zarządzająca siecią 

pizzerii pod marką Da Grasso z siedzibą w Łodzi. Prezesem Zarządu jest Pani 

Karolina Rozwandowicz, a funkcję Wiceprezes pełni Pani Magdalena Piróg,  

która zajmuje się bieżącym zarządzaniem firmy.  

Da Grasso administruje największą polską gastronomiczną siecią franczyzową, 

obejmującą 200 pizzerii w 150 miastach, a jej lokale znajdują się w całej Polsce - 

zarówno w większych, jak i mniejszych ośrodkach. Firma jest laureatem wielu 

prestiżowych nagród i wyróżnień m.in. Złoty Laur Konsumenta, Godło Jakość Obsługi 

i  Jakość Roku, Hermes w kategorii sieć restauracyjna oraz Grand Prix Konsumenta. 

 
Kontakt: 

Kamil Wiśniewski 
kamil.wisniewski@procontent.pl 

533 938 699 

mailto:kamil.wisniewski@procontent.pl

