
Wesele



Restauracja Kamienica nr 6 to wyjątkowe 
miejsce na kulinarnej mapie Polski. 
Proponuje tradycyjne dania w nowoczesnej, 
autorskiej formie, w której nie brakuje  
zaskoczeń oraz nieoczywistych połączeń. 
Kuchnia opiera się na produktach  
regionalnych i sezonowych. Tworzą ją  
kreatywni i doświadczeni ludzie z pasją,  
którzy kochają swoją pracę.

Kamienica nr 6 to także największa winiarnia 
w województwie łódzkim. Karta win obejmuje 
ponad 140 pozycji. Niezdecydowanym Gościom 
doradza nasz sommelier. Profesjonalnie  
dobrane wino, podkreśli smak potraw  
i sprawi, że wizyta w restauracji będzie  
prawdziwą kulinarną przygodą.

Klimat naszemu wnętrzu zapewnia profesjonalna 
i uśmiechnięta obsługa. A dodatkowo  
podkreśla go niebanalny wystrój. Nowoczesne 
wzory i faktury ocieplają komfortowe meble, 
gra świateł oraz zieleń. Jest elegancko  
i przyjemnie.

Nasza restauracja



W Kamienicy nr 6 uważamy, że 
to czas do którego będą Państwo  
wracać pamięcią przez całe swoje  
życie. Dlatego to moment szczególnie 
ważny dla Was i waszych rodzin, ale 
również dla nas. 

Nasze doświadczenie  
wyróżniające się indywidualnym  
podejściem do potrzeb klientów oraz 
Państwa marzenia pozwolą stworzyć 
nam wyjątkowe przyjęcie weselne,  
o którym nigdy nie zapomnicie.

Przyjecie weselne



- Sommelier - Przemysław Kowalski  
Jest pasjonatem wina, członkiem 
American Sommelier Association  
i założycielem Akademii Wina w Łodzi. 
Wcześniej pracował m.in. jako  
sommelier w restauracji Magdy Gessler.

- Barman 

- Florystka

- DJ

- Skrzypaczka i gitarzysta

- Animatorka dla dzieci

To co nas wyróznia



Oferta weselna

- sala weselna  
w stylu bankietowym,

- tradycyjne powitanie Pary Młodej  
chlebem i solą,

- Prosseco na powitanie  
w prezencie od restauracji,

- znakomite menu  
dobrane do Państwa potrzeb,

- 20% zniżki na cały hotel,  
dla Gości weselnych,

- pokój hotelowy dla Państwa Młodych  
w prezencie od restauracji,

- tort ślubny,
- dowóz Gości do restauracji,

- kolacja degustacyjna w pierwszą rocznicę 
ślubu, prowadzona przez Szefa Kuchni  

i Sommeliera





Ma ono duży wpływ na maksymalną 
liczbę Gości.  
W Kamienicy nr 6 oferujemy Wam trzy 
warianty ustawienia stołów:

- UShape - 60 osób

- Prostokąt - 44 osoby

- Stoły okrągłe - 70 osób

Ustawienie stołów





W Kamienicy nr 6 wiemy, że po weselnej 
zabawie do białego rana komfortowy 
wypoczynek należy się zarówno  
Młodej Parze jak i Weselnikom. 
Dlatego do dyspozycji Waszej  
oraz Waszych Gości oferujemy nowoczesne 
i komfortowe pokoje hotelowe  
z przepysznym śniadaniem w cenie.

Wypoczynek po zabawie



Nowoczesna architektura, dbałość 
o każdy detal oraz wykwalifikowana 
obsługa sprawią, że ten dzień będzie 
idealnym dopełnieniem Waszej miłości,  
a Wy będziecie żyli długo i szczęśliwie...

I zyli długo 
i szczesliwie...



Adres
Plac Kościuszki 6,
95-070 Aleksandrów Łódzki

Biuro
735 161 535 
biuro@kamienica6.pl

Manager 
Ewelina Bąk
735 161 534 
ewelina.bak@kamienica6.pl

Strona www 
www. kamienica6.pl

Kontakt


