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Sieć Pizzerii Da Grasso zaprasza na wyjątkowe greckie smaki 

Od 1 czerwca w ofercie największej w Polsce Sieci Pizzerii Da Grasso znaleźć można nowe, 

greckie propozycje – w sam raz na upalne lato. Oprócz tradycyjnej i wyjątkowo cenionej w 

całej Europie lekkiej, sałaty greckiej, w menu Da Grasso dostępna jest także tradycyjna 

grecka zapiekanka alla Moussaka i chlebek pita z kebabem oraz bukietem świeżych 

warzyw. Idealne dania w sam raz dla wielbicieli kuchni śródziemnomorskiej.   

Z okazji nadchodzących wakacji Da Grasso specjalnie dla swoich 

klientów zmienia się w grecką tawernę z prawdziwie 

bałkańskimi przysmakami. We wszystkich pizzerach i lokalach 

typu Express, od czerwca spróbować można wyjątkowych dań 

kuchni greckiej, przygotowanych w oparciu o tradycyjną 

recepturę, z uwzględnieniem polskich akcentów. Do greckich 

przysmaków oferowanych w Da Grasso należą: mięsna 

zapiekanka alla Moussaka, z charakterystycznymi dla Grecji 

oliwkami i serem, pożywna pita z kebabem i bukietem świeżych 

warzyw oraz lekka, typowo grecka sałatka.  

 „Po sukcesie związanym z wprowadzeniem do menu nowych 

dań kuchni meksykańskiej, postanowiliśmy urozmaicić naszą 

ofertę o kolejne, wyjątkowe propozycje. Wybór był oczywisty. 

Kuchnia grecka jest coraz bardziej popularna w całej Europie. 

Zawdzięcza to doskonałej kombinacji smaków i wyjątkowemu 

aromatowi, płynącemu ze świeżych przypraw i ziół. Do nowego 

menu wybraliśmy trzy najbardziej charakterystyczne greckie 

dania. Mamy nadzieję, że tak jak Smaki Da Grasso Meksyk, 



 

nasze greckie propozycje również zyskają szerokie grono wielbicieli” – powiedziała 

Magdalena Piróg, wiceprezes Da Grasso.  

Pizza z greckimi akcentami  

Dla tych, którzy oprócz Smaków Da Grasso cenią w 

pizzeriach Sieci wyjątkową i niepowtarzalną pizzę, na 

unikalnym cieście, serwowaną zawsze z dwoma sosami, 

Da Grasso ma kilka ciekawych, propozycji, zawierających 

typowo śródziemnomorskie akcenty.  

Wśród 75 rodzajów pizzy Da Grasso, można znaleźć kilka pozycji charakterystycznych dla 

kuchni greckiej. Między innymi pizzę Solare z kebabem drobiowym, cenionymi w Grecji 

kaparami, cebulą i oliwkami. Pizzę Cztery Sery z dodatkiem sera sałatkowego oraz pizzę Rafi 

z łososiem, oliwkami i jogurtem naturalnym. Na uwagę zasługuje również pizza Permaloso z 

cebulą, czosnkiem, oliwkami oraz owocami morza, niezwykle cenionymi w niektórych 

regionach Grecji.  

Od 1 czerwca wyjątkowych greckich smaków w trzech odsłonach oraz wszystkich 75 

rodzajów pizzy, w tym także tych typowo greckich, spróbować można w Pizzeriach i lokalach 

typu Express Da Grasso.  

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 i kuchni greckiej.  

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 

 


