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Zestawy ogniskowe i biesiady grillowe w wiacie przy ognisku 

Zestaw ogniskowy I            45 zł /osoba 
kiełbasa  150g 

ogórki kiszone 100g 
pieczywo, musztarda, ketchup 

sok owocowy 0,4l lub herbata z cytryną 0,4l 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Zestaw ogniskowy II         75 zł /osoba 
smalec ze skwarkami i cebulą  100g 

kiełbasa  150g 
bigos staropolski  300g 

ogórki kiszone  100g 
pieczywo, musztarda, keczup 

kawa, herbata 
sok owocowy  0,5l  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zestaw biesiadny I          95 zł /osoba 
smalec ze skwarkami i cebulą  100g 

smalec z fasoli  50g 
żurek z jajkiem i białą kiełbasą  250ml 

kiełbasa  150g 
mięsa z grilla: karkówka  150g, szaszłyk wieprzowy z warzywami  150g 

ogórki kiszone  100g 
surówka sezonowa  100g 

pieczywo, musztarda, keczup 
kawa, herbata 

sok owocowy  0,5l 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Zestaw biesiadny II        180 zł /osoba 
zupa Jaćwieska gulaszowa  250ml 

mięsa z grilla: karkówka  150g, żeberka w musztardzie  100g, diabelskie skrzydełka  100g 
ziemniaki pieczone  100g 
sos jogurtowo-czosnkowy  

kartacz  1 szt. 
babka ziemniaczana  100g 

pstrąg z grilla  100g 
warzywa grillowane w ziołach z masłem czosnkowym  50g 

surówka sezonowa  100g 
ogórki kiszone  100g 

pieczywo, musztarda, ketchup 
ciasto domowe  50g 

kawa, herbata 
sok owocowy 1l 
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Dodatkowo oferujemy: 

• Grzane wino – 15 zł /0,25l     Grzane piwo – 15 zł /0,5l 

• Seans w tradycyjnej saunie opalanej drewnem – 250 zł/2 godz./ ok. 10 osób jednocześnie 

• Oprawę muzyczną     - akordeonista / DJ   250 zł /godz.    - zespół muzyczny    od 3000 zł 
 
W restauracji Villi Skomanda wybór napoi bezalkoholowych i alkoholowych. 
  Promocyjne ceny alkoholi dla grup: 

− wódka Żubrówka biała  40 zł / 0,5l 

− wódka Wyborowa  45 zł / 0,5l 

− wódka Soplica smakowa 50 zł / 0,5l  

− wódka Bocian   60 zł / 0,5l  

− wódka Finlandia  65 zł / 0,5l  
 

Informacje 

• Cena za zestaw obowiązuje przy grupie min. 20 osób. Przy mniejszych grupach doliczana jest 
opłata za korzystanie z wiaty i ogniska w wys. 350 zł.  

• Czas trwania ogniska do 3 godz., bez obsługi kelnerskiej. 

• Cena zestawów biesiadnych obejmuje korzystanie z wiaty i częściową obsługę kelnerską do 6 
godzin, max do godz. 23.00 (lub według ustaleń). Za każdą następną godzinę dopłata 200 zł.  

• W celu uzyskania faktury VAT, prosimy o informację przy dokonywaniu rezerwacji, przed 
wpłatą zadatku / przedpłaty. W przypadku braku takiej informacji, zostanie wystawiony  
wyłącznie paragon i uzyskanie faktury VAT w późniejszym terminie nie będzie możliwe. 

• Impreza obsługiwana jest na zastawie jednorazowej. 

• Możliwość wniesienia własnego alkoholu za dopłatą 100-300 zł, w zależności od ilości. 

• Potrzeby żywieniowe, w tym diety wegetariańskie, wegańskie, bezglutenowe należy zgłosić w 
momencie ustalania menu biesiady. 

• Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wys. 500 zł (lub przedpłata w ramach 
pobytu w Villi Skomanda). 

• Ostateczne potwierdzenie liczby osób 5 dni przed terminem biesiady. 

• W przypadku rezygnacji z biesiady zadatek nie podlega zwrotowi. 
 

ZAREZERWUJ TERAZ 

Zadzwoń tel. 605 153 375  

lub wyślij zapytanie na adres: villa@villaskomanda.pl  


