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Kamienica nr 6 to nowoczesna i ambitna restauracja, w
której główny nacisk kładzie się na smak potraw, ich
wygląd oraz sposób prezentacji serwowanych dań
przez doświadczony personel.  Drugim filarem
restauracji jest największa w województwie
łódzkim winiarnia.  Sommelier obok kelnerów dba o
Gości, dobierając odpowiedni smak win do potraw, przy
okazji dzieląc się doświadczeniem i ciekawostkami ze
świata winiarskiego.  Pomimo, iż restauracja nie
znajduje się w Łodzi lecz pobliskim Aleksandrowie
Łódzkim, dotarli tam anonimowi inspektorzy z żółtego
przewodnika Gault & Millau i przyznali restauracji
czapkę kucharską oraz miejsce pośród najlepszych
restauracji w Polsce. Kamienica tym samym znalazła
się w gronie jednej z nielicznych restauracji w
województwie łódzkim wyróżnioną czapką kucharską
Gault & Millau.

Wynajem sali A: 369,-

Wynajem sali B: 369

Wynajem sali A+B: 738,-

formularz 

95-070 Aleksandrów Łódzki, Plac Kościuszki 6
735-161-535
biuro@kamienica6.pl

o Kamienicy nr 6

ceny

konferencje

OFERTA
KONFERENCJE

kontakt

IMIĘ I NAZWISKO :

DATA i GODZINA PRZYJĘCIA :

ILOŚĆ OSÓB : 

SALA : 

NR TELEFONU : 

ADRES E-MAIL :

Kamienica numer 6 oferuje dwie sale konferencyjne o
łącznej powierzchni ponad 150 m2. Jedna z sal posiada
zintegrowany taras. Druga sala natomiast posiada
bezpośrednie połączenie z niewielkim balkonem.
Zarówno taras jak i balkon posiadają opcje adaptacji pod
dane wydarzenia i mogą być wykorzystywane na wiele
sposobów. Na wyposażaniu sali konferencyjnej A znajduje
się nowoczesny projektor oraz rozsuwana tablica do
wyświetlania. Sala jest wyposażona w nowoczesne
nagłośnienie oraz dodatkowe akcesoria. Sala A i B są od
siebie odseparowane ścianą, a przejścia do danych sal
mogą być zamknięte, otwarte częściowo lub otwarte po
obu stronach w zależności od potrzeb i preferencji

WYNAJEM SALI
- sala konferencja
- ustawienie krzeseł w dostępnych konfiguracjach
- projektor oraz ekran (dostępny tylko w Sali A)
- flipchart
-klimatyzacja
-WiFi



Przerwa kawowa
BUFE T  CAŁODN IOWY

20 , -  /  OSOBA

Pakiet I
30 , -  /  OSOBA

Pakiet II
40 , -  /  OSOBA

Pakiet III

Kawa z ekspresu
Saeco 

Herbaty Sir
Will iam's

Wody w karafkach

Soki w karafkach

Kawa z ekspresu
Saeco 

Herbaty Sir
Will iam's

Wody w karafkach

Soki w karafkach

Kanapki koktajlowe

Croissanty

Kawa z ekspresu
Saeco 

Herbaty Sir
Will iam's

Wody w karafkach

Soki w karafkach

Kanapki koktajlowe

Croissanty

Dwa rodzaje ciast

Owoce fi letowane



W  RES TAURACJ I  KAM I EN ICA  NR  6

Przerwa lunchowa

Po kilku godzinach intensywnego skupienia zmień na
chwilę otoczenie i odetchnij aby odświeżyć umysł.
Zapraszamy do restauracji na 3 daniowy lunch. W tym
czasie personel Kamienicy nr 6 przewietrzy salę
konferencyjną, uporządkuje bufet całodniowy i
wymieni brudne naczynia. 

przerwa lunchowa
Lunch (zupa, danie główne, deser): 35,- / os.

ceny

Obiekt Kamienica nr 6 to również nowoczesne i
komfortowe apartamenty. Uczestnicy spotkania
spotkania mogą przyjechać dzień wcześniej i
wypoczęci udać się na salę konferencyjną. Dwudniowe
konferencje również nie stanowią problemu dla
organizatora. 

Obiekt jest chroniony 24/7 .
Śniadania serwowane są codziennie od godziny 7:00
W przypadku niestandardowej godziny, przygotujemy
dla Gościa breakfastbox. 

apartamenty

ceny

Apartament 2-osobowy / 230,- (1  doba)

Apartament 4-osobowy / 360,- (1  doba)

Apartament 3-osobowy / 290,- (1  doba)

 OFERTA  NOCLEGOWA

Apartamenty



Co więcej
PO  KONFERENCJ I

KURS  WIEDZY  O  WIN I E

Wina i sery

Kurs trwa ok. 2 godziny. Obejmuje wykład teoretyczny
połączony z profesjonalną degustacją win. Pro gram zawiera
sze ro ki za kres za gad nień do ty czą cych mię dzy in ny mi hi sto rii
upra wy wi no ro śli, pro duk cji wina na świe cie, ty po lo gii win, re ‐
gio nów wi niar skich, che mii wina, fi zjo lo gii smaku, mar ke tin gu
wina oraz Sa vo ir-vi vre w restauracji.
Korzyści dla uczestników szkolenia:
1. Opanowanie profesjonalnej sztuki degustacji oraz oceny
wina.
2. Rozpoznawanie stylu oraz rodzaju wina w butelce na
podstawie etykiet.
3. Poznanie sztuki łączenia wina z potrawami.
4. Poznanie winiarskiego Savoir-vivre’u, czyli zasad poruszania
się w świecie wina.
5. Certyfikat uczestnictwa desygnowany marką Kamienicy nr 6
uwierzytelniony podpisem sommeliera.

więcej wiedzy

KOLACJA  KOMENTOWANA

Degustacja

Specjalizujemy się w podejmowaniu Gości. Kolacja
degustacyjna to crème de la crème serwisu synchronicznego,
doznań smakowych i wizualnych.  Jest to 8 daniowa kolacja, w
której każda potrawa jest obarczona komentarzem.
Sommelier opiekuje się Gośćmi parując odpowiednie wina do
potrawy. 

spotkanie pełne
soczystej tre�ci



Notatki



JEsteśmy 
Do państwa
Dyspozycji KAMIENICA  NR  6

95 -070  ALEKSANDRÓW  ŁÓDZKI

PLAC  KOŚCIUSZKI  6

WWW.KAMIENICA6.PL

KAMIENICA6.PL/ONLINE

735-161-535

BIURO@KAMIENICA6.PL


