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Przygoda w pizzerii  Quattro 

  

W czwartek wieczorem postanowiłem że zabiorę moją dziewczynę do pizzerii na kolacje, ale że
pora była już koło 22.00 to na Teofilowie wszystkie lokale były zamknięte. Postanowiliśmy
zatem ,że pojedziemy do pizzerii Quattro na ulicy Zgierskiej 69. Przed wejściem zobaczyliśmy
że pizzeria jest otwarta do 12.00 do 24.00 co nas pozytywnie zaskoczyło. Po wejściu do lokalu
okazało się że jesteśmy jedynymi klientami ,co na początku nie wydało nam się dziwne,
usiedliśmy przy stoliku obserwując jak personel zakłada stroję świąteczne. Na miejscu były
dwie młode kobiety i mężczyzna. Ku naszemu zdziwieniu nikt do nas nie podchodził i nie było
żadnych oznak zainteresowania ze strony personelu, młode kobiety co jakiś czas spoglądały na
nas i wychodziły na zaplecze się pośmiać. Czas mijał, a my nadal czekaliśmy na choćby
podanie karty, lokal przecież jest otwarty jeszcze półtorej godziny . Siedzieliśmy tak około 30
minut, sami w lokalu bez jakiegokolwiek słowa ze strony personelu. Obsługa była bardzo zajęta
wieszaniem ozdób świątecznych, a do tego potrzebne były wszystkie trzy osoby, choć na moje
rozumowanie, to po co w lokalu ozdoby, skoro nie umieją zadbać o klienta. 

  

  

 Zacząłem się zastanawiać czy może lokal jest nieczynny, albo że, już nie serwuję się w nim
potraw, ale przecież w takim wypadku pani kelnerka by nas o tym poinformowała, no niby mnie
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się tak wydaje, że tak powinno być w dobrym lokalu. Walka z ozdobami trwała w najlepsze, a
czas upływał.  Czasami tylko kelnerki spoglądały na nas z ignorancją, dając nam do
zrozumienia że jesteśmy powietrzem i powinniśmy się rozpłynąć . Niestety nie doczekaliśmy się
ani karty dań, ani choćby słowa ze strony obsługi lokalu, że coś jest nie tak. Po około 40
minutach wyszliśmy z lokalu dość podenerwowani i zaskoczeni całą sytuacją. Ja osobiście
jestem smakoszem  pizzy i odwiedziłem bardzo wiele lokali z tą potrawą, ale jeszcze nigdy nie
spotkałem się z podobną sytuacją lekceważącego zachowania, zostaliśmy potraktowani jak
niechciani goście i zwyczajnie zignorowani przez personel pizzerii Quattro.  Na Teofilowie taka
sytuacja nigdy nie miała by miejsca, ponieważ standardy są o wiele wyższe w naszych
pizzeriach, niż w pizzerii Quattro.  Szkoda tylko że nasze pizzerie są tak krótko otwarte, ale na
szczęście mamy bardzo dobre pizzerie na telefon z bardzo miłą obsługą.
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