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Da Grasso wprowadza smaki USA 

Da Grasso – największa w Polsce sieć pizzerii i restauracji – wprowadza do menu nowe 

smaki rodem z kuchni Stanów Zjednoczonych. W ramach Smaków Da Grasso USA na 

smakoszy czekają: pizza na grubym cieście, amerykański hamburger oraz soczyste żeberka 

pieczone na złoto. Wszystkie dania serwowane są w zestawach z Pepsi i typowymi dla USA 

dodatkami. 

Nowe Smaki Da Grasso USA, to wyjątkowe dania, które 

wprowadzą klientów w nastrój amerykańskiego barbecue. 

We wszystkich lokalach Sieci Da Grasso, spróbować można 

soczystego, wołowego hamburgera, ze świeżym 

pomidorem, ogórkiem konserwowym i aromatyczną 

cebulką, przyprawionego oryginalnym sosem 

hamburgerowym. 

Do amerykańskich przysmaków oferowanych w Da 

Grasso należy także pizza na grubym, puszystym 

cieście ze smakowitym salami podawana z ketchupem 

oraz żeberka pieczone na złoto, serwowane z sosem 

barbecue, w zestawie z dwiema chrupiącymi 

kromkami pieczywa czosnkowego. 

Nowe dania dostępne są zarówno na miejscu w pizzeriach i restauracjach, jak również na 

wynos i w dowozie. Menu Smaki Da Grasso USA sprzedawane jest wyłącznie w zestawach z 

0,5-litrową Pepsi i dodatkami. 

„Kontynuując cykl Smaków Da Grasso postanowiliśmy wprowadzić do menu różnorodną i 

smaczną kuchnię amerykańską. Nasza nowa propozycja jednoczy w sobie wpływy wielu 



 

kuchni. Do menu wybraliśmy trzy charakterystyczne amerykańskie dania. Mamy nadzieję, że 

nasze propozycje zainspirują klientów Da Grasso do kulinarnego odkrywania USA” – 

powiedziała Magdalena Piróg, wiceprezes zarządu Da 

Grasso. 

Da Grasso słynie z 75 rodzajów znakomitej pizzy, do 

których dołączyła pizza w wersji amerykańskiej na 

grubym, puszystym cieście. Nowa wersja będzie 

wzbogacona smakowitym salami oraz podawana z 

ketchupem i orzeźwiającą Pepsi. 

W związku z wprowadzeniem nowych 

smaków Da Grasso USA dla gości 

restauracji i pizzerii przygotowany został 

wyjątkowy konkurs, w którym główną 

nagrodą jest pełna atrakcji wycieczka do 

USA. Szczegóły i regulamin konkursu 

dostępne są na stronie www.dagrasso.pl 

Więcej informacji o Sieci Da Grasso: 

Da Grasso to największa w Polsce sieć ponad 210 pizzerii i restauracji zlokalizowanych w przeszło 150 miastach. W menu 

Da Grasso można znaleźć już nie tylko wspaniałą pizzę zawsze serwowaną z unikalnymi w smaku sosami, ale także 

grillowane mięsa, ryby, makarony, przekąski oraz sałatki i desery. Ponadto, w ramach wprowadzenia segmentu Smaki Da 

Grasso, oferta sieci rozszerzyła się o dania kuchni meksykańskiej, greckiej i amerykańskiej. 

Najwyższa jakość, smak potraw oraz doskonała obsługa zostały wielokrotnie docenione, zarówno przez klientów, jak i 

gremia branżowe. Najważniejsze nagrody i wyróżnienia dla sieci Da Grasso: 

• 2010, 2009, 2008, 2007 złoty Laur Konsumenta 

• 2010 Jakość Obsługi 

• 2009 Jakość Roku 

• 2008 Hermes w kategorii – sieć restauracji 



 

• 2008 Grand Prix Konsumenta 

• 2006 srebrny Laur Konsumenta 

Więcej informacji na temat sieci Da Grasso można znaleźć na www.dagrasso.pl 


