PRZYJĘCIA
I KOMUNIA

kamienica6.pl

OFERTA
I KOMUNIA

o Kamienicy nr 6
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
nr 6 tym samym znalazła się w gronie jednej z
nielicznych restauracji w województwie łódzkim
wyróżnioną czapką kucharską Gault & Millau.

ceny
210,- / osoba dorosła
95,- / dzieci do 12 lat

formularz
IMIĘ I NAZWISKO :
DATA i GODZINA PRZYJĘCIA :
ILOŚĆ OSÓB :
SALA :
NR TELEFONU :
ADRES E-MAIL :

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

I Komunia
Pierwsza Komunia Święta jest ważnym wydarzeniem dla
całej rodziny a uroczystość ta wymaga odpowiedniej
oprawy. Dla Kamienicy nr 6 są to wyjątkowe 4 niedziele
w roku. Specjalizujemy się w podejmowaniu Gości,
dlatego w tym wyjątkowym okresie menu i przebieg
uroczystości jest sztywno określony przed
uroczystościami. Kamienica dysponuje 5 salami, które są
rozdysponowane w zależności od ilości Gości. Wita
Państwa stół pięknie zastawiony i przystrojony obrusami,
kwiatami, świecami. Po zajęciu przez Gości miejsc
siedzących, kelnerzy rozpoczynają serwis zup. Następnie
kelnerzy ustawiają na stole półmiski wypełnione daniami
i dbają o to by Państwa kieliszki były uzupełnione a na
stole nie znajdowały się puste naczynia. Po zakończeniu
głównej części uroczystości zaczyna się serwis przekąsek.
W zależności od formuły, bufet słodki jest z Państwem
przez cały czas trwania uroczystości, w miejscu nieopodal
głównego stołu lub serwis deserów rozpoczyna się po
zabraniu ze stołu wszystkich półmisków z wytrawnym
jedzeniem, przypraw, talerzy.

ZUPA
JEDNA DO WYBORU

Tradycyjny rosół drobiowo-wołowy z domowym
makaronem
Krem z pomidorów z oliwą ziołową
Bulion grzybowy z warzywami i
kwaśną śmietaną

DANIA GŁÓWNE
SERWOWANE NA PÓŁMISKACH

Kotlet schabowy

Młode ziemniaki
z masłem koperkowym

Kotlet Devolay

Frytki

Cordon bleu

Gnocchi z masłem ziołowym

Polędwiczka wieprzowa
w sosie grzybowym

Bukiet surówek

Filet z dorsza smażony w jajku
na sosie cytrynowym

Młoda kapusta

PRZEKĄSKI
SERWOWANE NA PÓŁMISKACH

Pasztet domowy z marynatami

Śledź w oleju

Tymbaliki drobiowe

Śledź w śmietanie

Galantyna z kurczaka z pestkami dyni

Sałatka Caprese

Deska wędlin

Sałatka brokułowa z serem feta
z sosem jogurtowo-czosnkowym

Deska serów

Pieczywo, masło, oliwa

DESER
SERWOWANY / 1 DO WYBORU

Lody z owocami i bitą śmietaną
Parfait z sosem malinowym
Mus czekoladowy z wiśniami

Bufet słodki

Szarlotka
Sernik
Brownie
Owoce filetowane

Drugie danie
ciepłe
17,- / OSOBA

Węgierska zupa gulaszowa z
zacierkami, podana z ciepłymi
bułeczkami

Napoje
NIELIMITOWANE

Kawy, herbaty
Wody z cytrusami w karafkach

Soki pomarańczowe, jabłkowe w
karafkach

JEsteśmy Do
państwa
Dyspozycji
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