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Da Grasso zaprasza na kulinarną podróż po Skandynawii 

Da Grasso – największa sieć pizzerii w Polsce – przedstawia nową ofertę w ramach kolejnej 

odsłony Smaków Da Grasso. Tym razem w wyjątkowych propozycjach pojawią się potrawy 

inspirowane kuchnią państw skandynawskich wykorzystującej tradycyjne składniki,  

bez których potomkowie wikingów nie mogliby się obejść. Smaki Da Grasso Skandynawia  

to cztery zupełnie nowe pizze skandynawskie oraz smakowita sałata. Doskonałe, sycące 

propozycje na jesień i zbliżającą się zimę.  

Uroki Skandynawii to nie tylko przepiękne fiordy, 

magiczna zorza polarna czy renifery,  

ale także bogata tradycja kulinarna.  

W ramach oferty Smaki Da Grasso Skandynawia  

we wszystkich lokalach spróbować można nowej sałaty  

z łososiem oraz 4 specjalnych rodzajów pizz, między 

innymi z mięsnymi klopsikami, łososiem  

czy borowikami. 

Sałata Skandynawska z Łososiem, oprócz wspomnianego już, delikatnego łososia,  

składa się z sałaty lodowej, rukoli, chrupiących grzanek ziołowo-czosnkowych, świeżego 

ogórka i kukurydzy – skropiona jest ponadto dressingiem sałatkowym z dodatkiem kopru,  

a podawana z pokrojoną w cząstki cytryną.  

 

Cztery nowe pizze skandynawskie to: Dania –  

z delikatnym łososiem, zielonymi oliwkami  

i kremowym jogurtem, Finlandia z pysznymi 

mięsnymi klopsikami, białą cebulą i dorodnymi 

borowikami, Norwegia, naturalnie, z łososiem, 

kruchym ogórkiem konserwowym i sałatkowym 

dressingiem z dodatkiem kopru oraz Szwecja, 

która, oprócz klopsików mięsnych, zawiera 

dojrzałą cukinię i czerwoną cebulę.  

Podstawą kuchni skandynawskiej są przede wszystkim mięsa oraz ryby, nie mogło ich zatem 

zabraknąć w nowych propozycjach Da Grasso. Skandynawia znana jest również ze swojego 

otwarcia na kulinarne nowości, co widać w kompozycjach nowych pizz. 
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Dlaczego Skandynawia? Na to pytanie odpowiada Pani Magdalena Piróg, wiceprezes  

Da Grasso: 

W naszych kulinarnych podróżach 

odwiedziliśmy już wiele miejsc: Grecję, 

Meksyk czy USA. Ostatnio, przy okazji 

mistrzostw piłkarskich, przygotowaliśmy 

menu nawiązujące do kuchni krajów 

każdej z szesnastu grających 

reprezentacji. Tym razem wyruszamy  

do Skandynawii, ponieważ, choć ta piękna 

kraina nie jest nam odległa geograficznie, to niewiele o niej wiemy. Mamy nadzieję, że nowe 

menu skłoni naszych Klientów do lepszego poznania kuchni i kultury państw skandynawskich.  

Dania z oferty Smaki Da Grasso Skandynawia dostępne są zarówno na miejscu, w pizzeriach, 

jak i na wynos oraz w dowozie. Cztery pizze skandynawskie są ponadto sprzedawane  

w zestawach z 0,5-litrową Pepsi.  

Wraz z nową odsłoną Smaków Da Grasso, w sieci pojawią się również inne nowości, z których 

największą jest wprowadzenie skierowanej do Franczyzobiorców, właścicieli lokali, oferty 

pakietowej, umożliwiającej każdemu z nich dopasowanie oferty do potrzeb własnych, a także 

do oczekiwań i gustów Klientów. Dodatkowo, we wszystkich lokalach Da Grasso w kraju 

Klienci otrzymywać będą saszetki gum Orbit – dołączane odtąd do każdego posiłku. 

To jednak nie koniec dobrych informacji: związku z pojawieniem się gum Orbit w lokalach, 

przygotowany został konkurs „Uśmiechnij się w Da Grasso”, w którym głównymi nagrodami 

są aparaty fotograficzne i który trwać będzie przez najbliższe trzy miesiące na fanpage’u  

Da Grasso. Szczegóły i regulamin konkursu dostępne są na oficjalnej stronie sieci w serwisie 

Facebook: http://www.facebook.com/DaGrassoPizzerie. 
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Więcej informacji o Sieci Da Grasso: 

Da Grasso to największa sieć pizzerii w Polsce, obejmująca ponad 200 pizzerii zlokalizowanych w  150 miastach. Znakiem rozpoznawczym 

sieci jest niemal 80 rodzajów pizzy serwowanych z unikalnymi w smaku, zawsze świeżymi sosami, w tym  

z kultowym sosem czosnkowym. Jej oferta jest jednak nieustannie rozbudowywana – wprowadzane są przekąski, makarony, sałaty,  

a przede wszystkim oferty specjalne z cyklu Smaki Da Grasso.  

Najwyższa jakość, smak potraw, a także doskonała obsługa w naszych pizzeriach zostały wielokrotnie docenione przez specjalistów  

z branży, oraz, co dla nas szczególnie ważne, przez Klientów. 

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia: 

 2010, 2009, 2008, 2007 złoty Laur Konsumenta 

 2012, 2010  Jakość Obsługi 

 2009 Jakość Roku 

 2008 Hermes w kategorii – sieć restauracji 

 2008 Grand Prix Konsumenta 

 2006 srebrny Laur Konsumenta 


