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Da Grasso w Nowym Sączu 

 

Już w ten weekend, zostanie otwarta pierwsza w Nowym Sączu pizzeria 

Da Grasso. Lokal będzie mieścił się w największym w regionie centrum 

handlowym - Galerii Trzy Korony, przy ulicy Lwowskiej 80. 

Da Grasso to największa polska sieć pizzerii, oferująca najwyższej jakości posiłki. 

Klienci restauracji będą mieli okazję skosztować wyśmienitego ciasta i kultowych 

sosów, a pizzerię będzie można odwiedzić w strefie gastronomicznej na poziomie +2. 

Tak duże miasto jak Nowy Sącz zasługuje na miejsce, w którym można zjeść 

wyśmienitą pizzę. Nie możemy doczekać się pierwszych gości - mówi Piotr Loda 

z nowego lokalu Da Grasso. Z ogromną radością pragnę zaprosić do naszej pizzerii, 

wszystkich wielbicieli włoskich smaków już w najbliższą sobotę - dodaje. 

Lokal w Nowym Sączu jest całkowicie zgodny ze zmianami wprowadzanymi 

w związku z rebrandingiem sieci. Zarówno wystrój restauracji jak i atmosfera,  

która będzie w niej panować, jest wynikiem przyjętych wartości Dobrzy przyjaciele, 

dobra zabawa i pyszna pizza. 

Zawsze cieszymy się z otwarć nowych lokali. W ten sposób powiększamy grono 

naszych przyjaciół oraz dajemy szansę kolejnym polskim miastom skosztowania 

pysznej pizzy i sosów Da Grasso. Naszemu nowemu franczyzobiorcy życzymy samych 

sukcesów – powiedziała Magdalena Piróg, wiceprezes największej polskiej 

franczyzowej sieci pizzerii Da Grasso. 

 

 

*** 

 



 

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. 
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