Grande Grill to wyjątkowe miejsce dedykowane miłośnikom dobrej zabawy
i amerkańskiej kuchni w najlepszym wydaniu. Nasza historia sięga 1999 roku,
kiedy to w samym centrum historycznego Krakowa otworzyliśmy jeden z pierwszych
domów stekowych w Polsce. Zapraszamy - u nas sezon grillowy trwa cały rok!
Grande Grill is one of the first Polish steakhouses dedicated to all fun & meat lovers.
We opened our doors on the Krakow Main Market Square in 1999 with the aim of serving fantastic
food, becoming the favourite place of all American cuisine enthusiasts. It does not matter
if it’s summer or winter - at Grande Grill BBQ-season lasts all year long!

Przykładowe zestawy dla grup powyżej 15 osób:
Menu proposals for groups (minimum of 15 people):
MENU 1
PRZYSTAWKA/ STARTER
Oscypek z grilla z sosem agrestowym i żurawinowym
Grilled Polish cheese „Oscypek” served with gooseberry and cranberry sauce
ZUPA/ SOUP
Zupa z soczewicy na wędzonce
Lentil soup with smoked bacon
DANIE GŁÓWNE/ MAIN COURSE
Burger z chrupiącym kurczakiem
Crispy chicken burger
DESER/ DESSERT
Szarlotka
Apple pie
NAPOJE/ BEVERAGES
Kawa, herbata, woda mineralna - bez ograniczeń
Coffee, tea, mineral water – no limits

75 zł / os. / person

Przykładowe zdjęcia potraw z innych realizacji. Potrawy nie przedstawiają w/w menu.

Kraków, Rynek Główny 16

tel.: +48 12 424 96 21
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MENU 2
PRZYSTAWKA/ STARTER
Fishcake z łososia
Salmon fishcake
SAŁATKA/ SALAD
Sałatka wegetariańska
Vegetarian salad
DANIE GŁÓWNE/ MAIN COURSE
Grillowana pierś z kurczaka z frytkami i surówką coleslaw z czerwonej kapusty
Grilled chicken breast served with fries and red cabbage slaw
DESER/ DESSERT
Sernik
Cheesecake
NAPOJE/ BEVERAGES
Kawa, herbata, woda mineralna - bez ograniczeń
Coffee, tea, mineral water – no limits

85 zł / os. / person
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Menu 3
PRZYSTAWKA/ STARTER
Roladki z grillowanej cukinii
Grilled courgette roulades
ZUPA/ SOUP
Krem z borowików
Cream of porcini mushroom soup
DANIE GŁÓWNE
Polędwica wołowa (200g) z frytkami i warzywami grillowanymi
Beef tenderloin (200g) served with fries and grilled vegetables
DESER/ DESSERT
Grande brownie z gałką lodów
Grande brownie with ice cream
NAPOJE/ BEVERAGES
1 kieliszek wina (100ml) lub piwo (0,5l),
Kawa, herbata, woda mineralna - bez ograniczeń
1 glass of wine (100ml) or beer (0,5l)
Coffee, tea, mineral water – no limits

125 zł / os. / person
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