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Pierwsza Komunia Święta 
jest ważnym wydarzeniem dla całej 

rodziny, a uroczystość urządzana 
dla jego uczczenia wymaga 

odpowiedniej oprawy. W naszej 
restauracji Kamienica nr 6 zadbamy 
o to, by dzień przyjęcia sakramentu 
komunii był naprawdę wyjątkowy. 

Oferujemy organizację eleganckie-
go przyjęcia w przestronnej, pięknie 

zaaranżowanej specjalnie na tę 
okazję sali.

Zależy nam na tym, by zarówno 
organizatorzy wraz z najważniejszą 

tego dnia osobą, jak i wszyscy 
zaproszeni goście byli zadowoleni 

z czasu spędzonego przy stole 
nakrytym przez nasz zespół, dlatego 

poważnie podchodzimy do 
wszelkich sugestii klientów. To do ich 
potrzeb dostosowujemy dekoracje 

wynajmowanej sali oraz menu. 
Wiele możliwości adaptacji wnętrz 
gwarantuje, że wystrój trafi w gust 

organizatorów, z kolei nieograniczo-
ne możliwości naszej kuchni 

pozwolą skomponować idealny 
jadłospis na ten dzień.
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Opcja I

Przystawki
25 zł/os.

Łosoś gravad lax, crème fraiche, por, 
oliwa ziołowa

Pieczony rostbef, grzyby, majonez 
dijon, słonecznik

Kozi ser, marynowane buraki, 
orzechy w karmelu, żurawina - vege

Zupa
18 zł/os.

Rosół z perliczki, warzywne julienne, 
lubczyk

Krem z borowika, kwaśna śmietana, 
pietruszka

Consomme z pieczonych warzyw, 
soczewica, suszone pomidory - vege
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Dania główne
55 zł/os.

Polik wołowy, purée chrzanowe, 
pieczona cebula, sos z czerwonego 

wina

Konfitowane udko z kaczki, kasza 
pęczak z grzybami, marynowane 

buraki, demi glace

Polędwiczka wieprzowa, purée 
parmezanowe, warzywa, sos 

żubrówkowy

Polędwica z dorsza, kalafior, groszek, 
sos holenderski

Ragoût grzybowe w cieście 
francuskim, sos serowy, oliwa ziołowa - 

vege

Desery
22 zł/os.

Panna cotta, biszkopt, owoce

Sernik, brzoskwinia, lody chałwowe

Gruszka gotowana w winie, krem 
chantilly, lody orzechowe
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Bufet słodki
35 zł/os.

Mini desery

Trzy rodzaje ciasta

Owoce

Przekąski zimne
35 zł/os.

Marynowane buraki z kozim serem 
i orzechami - vege

Wybór śledzi

Pasztet domowy z marynatami

Timbal wieprzowy z warzywami

Tartaletki z musami

Dodatkowe propozycje

Stół z wędlinami
35 zł/os.

Tort
120 zł/kg
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Opcja II

Zupa

Rosół drobiowy z makaronem 
i warzywami

lub
Krem z pomidorów, oliwa bazyliowa

Dania główne 
(na półmiskach)

Panierowane kotleciki schabowe

Polędwiczka wieprzowa 
z sosem grzybowym

Pieczona kaczka z sosem 
żurawinowym

Dorsz z sosem kaparowo - koperkowym
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Dodatki skrobiowe 
i warzywne

(na półmiskach)

Ziemniaki z masłem koperkowym

Kluseczki ziemniaczane ze słoniną 
i natką pietruszki

Kasza pęczak z grzybami

Trzy rodzaje surówek

Bufet słodki

Trzy rodzaje ciasta

Owoce

Przekąski zimne

Marynowane buraki z kozim serem 
i orzechami - vege

Wybór śledzi

Pasztet domowy z marynatami

Timbal wieprzowy z warzywami

Tartaletki z musami



KONTAKT

Adres

Plac Kościuszki 6
95-070 Aleksandrów Łódzki

Biuro

735 161 535
biuro@kamienica6.pl

Rezerwacje

735 161 535


