
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 25 osób:
Menu proposals for groups (minimum of 25 people):

MENU 1

ZUPA / SOUP

Rosół drobiowo-wołowy z makaronem i marchewką

Chicken & beef broth served with noodles and carrots

DANIE GŁÓWNE / MAIN COURSE

Wybór tradycyjnch polskich kiełbas z grilla (3 rodzaje) z cebulką, musztardą i chrzanem

Polish sausages selection (3 kinds) served with onions, mustard and horseradish

Pieczywo, ogórki kiszone

Bread, pickles

DESER / DESSERT

Szarlotka

Apple pie

NAPOJE / DRINKS

Woda mineralna, kawa, herbata - bez ograniczeń

Mineral water, coffee, tea - no limits

45 zł / os. / person
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Przykładowe zdjęcia potraw z innych realizacji. Potrawy nie przedstawiają w/w menu.



MENU 2

ZUPA / SOUP

Żurek staropolski z białą kiełbasą i jajkiem

Traditional sour soup „Żurek” with white sausace and egg

DANIE GŁÓWNE / MAIN COURSE

Grillowana karkówka marynowana w miodzie i piwie po staropolsku 
z sosem musztardowo-miodowm, podana z frytkami i ogórkiem kiszonym

Old-Polish grilled pork neck marinated in honey and beer served with honey mustard sauce, fries and pickles

DESER / DESSERT

Sernik

Cheesecake

NAPOJE / DRINKS

Woda mineralna, kawa, herbata - bez ograniczeń

Mineral water, coffee, tea - no limits

65 zł / os. / person

MENU 3

PRZYSTAWKA / STARTER

Oscypek z grilla z sosem agrestowo-żurawinowym

Polish smoked cheese Oscypek served with cranberry-gooseberry sauce

ZUPA

Krem borowikowy

Cream of porcini mushroom soup

DANIE GŁÓWNE

Ribeye stek z sosem pieprzowym, podany z frytkami i surówką coleslaw z czerwonej kapusty

Ribeye steak with pepper sauce, fries and red cabbage slaw

DESER

Grande Brownie z lodami

Grande Brownie with ice cream

NAPOJE

Woda mineralna, kawa, herbata - bez ograniczeń, 1 kieliszek wina (100ml) lub 0,5l piwa

Mineral water, coffee, tea – no limits, 1 glass of wine (100ml) or bear (0,5l)

125 zł / os. / person
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