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Pierwsza Komunia Święta to uroczystość, która 
wymaga odpowiedniej oprawy. W kamienicy nr 
6 zadbamy o to, aby był to wyjątkowy dzień dla 
całej rodziny. Pyszny obiad w gronie 
najbliższych będzie rewelacyjną okazją do 
wspólnego świętowania. Piękne i eleganckie 
wnętrze doskonale podkreśli wyjątkowy 
charakter uroczystości. Natomiast przyjemna 
atmosfera pozwoli dobrze bawić się wszystkim 
Gościom.

Szef kuchni przygotuje niebanalne menu, a 
cukiernik stworzy prawdziwe słodkie dzieła 
sztuki. Kamienica nr 6 serwuje tradycyjne dania 
w nowoczesnej, autorskiej formie, w której nie 
brakuje zaskoczeń oraz nieoczywistych 
połączeń. Kuchnia opiera się na produktach 
regionalnych i sezonowych. Wiele z nich 
przygotowujemy sami (m.in. chleb, masło).

Jeśli będą Państwo potrzebowali kącika, by 
przebrać dziecko lub dać możliwość odpoczyn-
ku seniorom, to dysponujemy pokojami 
hotelowymi. Zapewniają one swoim Gościom 
komfort i wygodę. Można w nich wypocząć, a 
dźwięki zabawy na pewno nie będą przesz-
kadzać.

 Jesteśmy elastyczni i otwarci. Zadbamy o każdy 
szczegół, aby wszyscy Goście dobrze się bawili.

Co nas wyróżnia:
- wiele możliwości adaptacji wnętrz,
- nieograniczone możliwości kulinarne kuchni,
- profesjonalne nagłośnienie na wyposażeniu,
- baza noclegowa.
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Cordon blue ze schabu z szynką i serem

De volaye drobiowy z masłem i pietruszką

Sznycel z pieczarkami i serem

Pieczeń wieprzowa w sosie myśliwskim

Młode ziemniaki z koperkiem

Kluski śląskie

Frytki

Marchewka z groszkiem

Surówka z marchewki , surówka z kapusty

Mizeria 

DANIE GŁÓWNE
podane na półmiskach

DESER

Lody z owocami i bitą śmietaną

lub

ZUPA
Bulion grzybowy z mięsnymi kołdunami

lub

Tradycyjny rosół wołowo-drobiowy
z makaronem
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ZAKĄSKI ZIMNE
Pasztet domowy z konfiturą z żurawiny

Schab po warszawsku z musem 
chrzanowym

Polędwiczka wieprzowa z musem 
grzybowym i chrupiącym boczkiem

Timbal wieprzowy z cytryną

Carppaccio z buraka z kozim serem i 
orzechami

Sałatka z grillowanym kurczakiem i serem 
camembert

BUFET SŁODKI 
Mini desery amous bouche

Trzy rodzaje ciasta

Owoce filetowane

NAPOJE
Kawa, herbata bez ograniczeń

Soki owocowe 0,5L na osobę
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KOSZT MENU

160,00 zł od osoby

DODATKOWE
DANIE CIEPŁE
Bogracz węgierski z gorącymi bułeczkami 

Polędwiczki wieprzowe w sosie 
grzybowym z chrupiącym pieczywem

18,00 od osoby

TORT
przygotowany przez naszego
cukiernika

1kg  / 45,00zł
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KONTAKT

Kamienica nr 6
Plac Kościuszki 6
95-070 Aleksandrów Łódzki

www.kamienica6.pl
biuro@kamienica6.pl
735 161 535 


