
KOLACJA DEGUSTACYJNA



Walentynki, to święto 
zakochanych, które 
emanuje aurą miłośći. 
Ważne, żeby celebro-
wać ten dzień wraz ze 
swoją drugą połówką 
i sprawić by poczuła się 
tego dnia wyjątkowa!

Autorska kolacja 
degustacyjna naszego 
Szefa Kuchni, to idealny 
pomysł na prezent, a za-
razem wspaniałe rozpo-
częcię romantycznego 
wieczoru z ukochaną 
osobą. Afrodyzjaki przy-
gotowane specjalnie na 
tę okazję na pewno 
wzbudzą w Was niesa-
mowite uczucia!

Do wyboru mają Pań-
stwo kolację degustacyj-
ną w zacisznej piwniczce 
z winami, podczas której 
osobiście obsłużą Was 
nasz Szef Kuchni i Som-
melier lub kolację degu-
stacyjną na sali restaura-
cyjnej.



Wybierając kolację degustacyjną, skosztują Państwo powitalnego 
Prosecco, zjedzą romantyczną kolację w zaciszu naszej piwniczki 
i spróbują win dobranych indywidulnie do każdego dania. Podczas 
kolacji osobiście obsłużą Państwa nasz Szef Kuchni - Tomek Jan-
czewski i Sommelier - Przemysław Kowalski. 

Kieliszek powitalnego Prosecco

Amuse bouche
Ostryga / Mango / Szalotka 

+  kieliszek Picaire Cava Brut Reserva

Przystawka
Krewetki / Pieczone pomidory / Bazylia tajska

+ kieliszek Adesso Pinot Grigio

Zupa
Białe szparagi / Kawior / Palona czekolada
+ kieliszek Waipara West Sauvignon Blanc

Danie główne rybne
Miecznik / Vichyssoise / Zielone Szparagi

+ kieliszek  Ruffino Libaio Chardonnay

Intermezzo
Szampan / Truskawka

Danie główne mięsne
Jeleń / Smardze / Seler

+ kieliszek Adesso Amarone della Valpolicella

Deser
Gorzka czekolada / Imbir / Róża

+ Graham’s Late Bottled Vintage Port

cena: 480 zł/para
*wina wliczone w cenę



Alternatywą dla kolacji degustacyjnej jest kolacja ze specjalnie 
przygotowanym menu. Podczas niej skosztują Państwo powitalne-
go Prosecco i zjedzą romantyczną kolację składającą się z 5 dań 
(danie główne rybne lub mięsne do wyboru), w nieco mniej kame-
ralnym miejscu, którym jest nasza sala restauracyjna. 

Kieliszek powitalnego Prosecco

Amuse bouche
Ostryga / Mango / Szalotka 

Przystawka
Krewetki / Pieczone pomidory / Bazylia tajska

Zupa
Białe szparagi / Kawior / Palona czekolada

Danie główne rybne
Miecznik / Vichyssoise / Zielone Szparagi

LUB

Danie główne mięsne
Jeleń / Smardze / Seler

Deser

cena: 300 zł/para
*alkohol (poza powitalnym Prosecco) nie jest wliczony w cenę



Adres
Plac Kościuszki 6

95-070 Aleksandrów Łódzki

Biuro
735 161 535

biuro@kamienica6.pl

Rezerwacje
735 161 535

rezerwacje@kamienica6.pl


