Państwo kreujecie swoje
spotkanie, my tyl ko pomagamy,
aby zakończyło się ono sukcesem.

SERWIS
ROSYJSKI

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
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.

serwis rosyjski
Najczęściej spotykany w przypadku uroczystości
rodzinnych. 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.

ceny

kontakt

Pakiet standardowy - 90,- / osoba
Pakiet standardowy w formie bufetu - 100,- / osoba
W pakiecie są do wybory: 1 zupa, 2 dania mięsne, 1 danie
rybne, 2 dodatki skrobiowe oraz 3 dodatki warzywne.

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

Zupy
1 DO WYBORU

Krem z pomidorów z
grzankami
Krem z białych warzyw
z groszkiem ptysiowy
Bulion drobiowo
wołowy z warzywami
Krem z brokułów z
prażonymi migdałami
Krem z borowika
Flaki z boczniaka

Dania rybne
1 DO WYBORU

Filet z sandacza w
sosie kurkowym
Łosoś na szpinaku w
sosie serowym
Filet z dorsza w sosie
cytrynowym

Dania mięsne
2 DO WYBORU
Kaczka w sosie
żurawinowym
Filet z kurczaka w w sosie z
suszonych pomidorów
Bitki wołowe duszone z
grzybami
Schab wieprzowy w sosie
myśliwskim
Karczek duszony w piwie
Pieczeń wieprzowa
duszona w cydrze
Polędwiczka wieprzowa w
sosie żubrówkowym

Dodatki
skrobiowe
2 DO WYBORU

Ziemniaki z boczkiem i
majerankiem
Ziemniaki opiekane w ziołach
Ziemniaki z masłem koperkowym
Frytki
Ryż z warzywami
Gnocchi z masłem czosnkowym
Kremowy pęczak z grzybami

Dodatki
warzywne
3 DO WYBORU
Warzywa blanszowane
Kalafior i brokuł z masłem czosnkowym
Karmelizowane marchewki baby
Kapusta zasmażana z boczkiem
Modra kapusta
Buraczki zasmażane z miodem i octem balsamicznym
Sałaty z sosem vinaigrette
Dwa rodzaje surówek (coleslaw, surówka z marchewki)

PRZYKŁAD
ARANŻACJI SAL

SERWIS
NIEMIECKI

serwis
niemiecki
Aktualnie najbardziej popularna metoda
serwisu w restauracjach podkreślająca kunszt i
umiejętności szefa kuchni. Wita Państwa stół
pięknie przystrojony obrusami, kwiatami,
świecami oraz odpowiednio przygotowanym
układem sztućców. Po zajęciu przez Gości
miejsc, kelnerzy rozpoczynają serwis wcześniej
wybranych dań. Przystawki, zupy, dania
główne i desery są komponowane przez szefa
kuchni na talerzach w miejscu wydawania
potraw. Dania stanowią harmonijną całość z
dodatkami i dekoracjami. Kelnerzy w możliwie
najmniejszej ilości sekwencji powrotów do
kuchni, serwują skomponowane dania, tak by
wszyscy Goście otrzymali posiłki równocześnie.
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.

ceny
Cena zależy od kategorii i ilości wybranych potraw, opcji
dodatkowych, napojów i alkoholu.

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

Przystawki
27 PLN
Tatar wołowy z marynatami i
żółtkiem przepiórczym
Pasztet z sosem cumberland i
melba tostem

Pieczony rozbef z musztardą
francuską i korniszonem
Marynowany łosoś z kwaśną
śmietaną i marynowanym burakiem
Kozi ser z agrestem, żurawiną i
winogronem - vege
Grillowane warzywa z serem feta,
zapieczone w cieście filo z pesto
ziołowym i rukolą - vege

Zupy
19 PLN
Tradycyjny rosół z makaronem i
warzywami
Bulion grzybowy z kołdunami i
kwaśną śmietaną
Tradycyjna zalewajka
Tajska zupa kokosowa z kurczakiem i
warzywami
Krem z pieczonych buraków z
wędzoną piersią gęsi i prażonym
słonecznikiem
Krem z brokułów z prażonymi
migdałami - vege
Krem z białych warzyw z groszkiem
ptysiowym - vege
Krem grzybowy z kwaśną śmietaną i
oliwą ziołową - vege
Krem z pomidorów - vege

Dania główne
35 PLN
Filet z kurczaka faszerowany
szpinakiem i suszonymi pomidorami,
puree ziemniaczane ze
szczypiorkiem, karmelizowana
marchewka, sos tymiankowy
Schab pieczony w sosie własnym,
kremowy pęczak z grzybami, kapusta
modra
Karczek pieczony w niskiej
temperaturze, kasza gryczana,
buraczki zasmażane, sos myśliwski
Gnocchi z sosem z sera Lazur,
szpinakiem i orzechami włoskimi

Dania główne
45 PLN
Bitki wołowe w sosie
własnym, włoskie kluseczki w
maśle ziołowym, buraczki
zasmażane
Filet z kurczaka z kością,
kukurydza duszona z
boczkiem, krokiet z kaszanki,
sos demi glace
Polędwiczka wieprzowa,
puree parmezanowe, brokuły
z czosnkiem, sos żubrówkowy
Polędwica z dorsza, puree z
kalafiora, pieczony kalafior,
maślane risotto, sos volute
Zielone curry z warzywami,
ryż - vege

Dania
główne
55 PLN
Policzki wołowe duszone w porto, puree
ziemniaczane z musztardą francuską Dijon, fasolka
szparagowa w boczku
Konfitowane udko z kaczki, puree z buraka,
zapiekanka ziemniaczana, brokuły z czosnkiem, sos
pieczeniowy z rodzynkami
Perliczka supreme, puree z marchewki, kuskus z
warzywami, sos tymiankowy
Filet z łososia zapieczony w cieście francuskim ze
szpinakiem i pieczarkami, zielone sałaty z sosem
vinegrette, sos serowy
Sandacz w sosie z białego wina, kremowa kasza
pęczak z borowikiem, karmelizowana marchewka
Grzyby zapieczone w cieście francuskim z oliwą
ziołową - vege

SPECJALIZUJEMY
SIĘ W
PODEJMOWANIU
GOŚCI

OPCJE
DODATKOWE

Przekąski
PAKIET I / 50 PLN
Pikantne skrzydełka / sos BBQ
Wrapy z kurczkiem / sos jalapeno
Półmisek mięs pieczystych karczek, schab ze śliwką, schab z
morelą
Tartaletki z musami
Śledź w oleju i śledź w śmietanie
Deska serów z żurawiną i
winogronami oraz wędliny z
piklami

Przekąski
PAKIET II / 85PLN
Krewetka w tempurze / sos
śliwkowy
Wrapy z wędzonym łososiem i
kremowym serkiem
Deska włoskich wędlin z oliwkami
Kanapki koktajlowe
Pikantne skrzydełka / sos BBQ
Śledź w oleju
Tatar wołowy z marynatami
Croissanty z szynką
dojrzewającą i pesto
bazyliowym

Sałatki
2 DO WYBORU / 30 PLN
Sałatka cezar- mix sałat, kurczak, sos cezar,
boczek, grzanki, parmezan
Sałatka jarzynowa
Sałatka brokułowa z serem feta i sosem
jogurtowo - czosnkowym
Sałatka caprese
Sałatka z wędzonym kurczakiem i ananasem
Sałatka z kozim serem, burakiem i winogronami
Sałatka ziemniaczana
Sałatka grecka

OPCJE
DODATKOWE

DESERY /
TORTY

Torty
120 PLN / KG
Truskawka / Prosecco /
ciemna czekolada

Desery

Mango / marakuja /
biała czekolada /
kokos

SERWOWANE / 17 PLN
Tradycyjne tiramisu

Ciemne czekolada /
crème brûlée / kawa

Panna Cotta z sosem
malinowym
Owoce leśne pod
kruszonką z lodami
śmietankowymi
Sernik z lodami
malinowymi

BUFET
SŁODKI

PAKIET III / 60 PLN
Ptyś z kruszonką /
krem mascarpone
Sernik z bezą
Brownie

PAKIET II / 45 PLN
PAKIET I / 35 PLN

Owoce filetowane

Ptyś z kruszonką /
krem mascarpone

Panna cotta

Sernik z bezą

Ptyś z kruszonką /
krem mascarpone

Crème brûlée

Brownie

Sernik z bezą

Tiramisu

Owoce filetowane

Brownie

BAR

Napoje
nielimitowane
35 PLN
NAPOJE CIEPŁE
Kawy z eksresu Saeco
Herbaty Sir William's

NAPOJE ZIMNE
Wody Kropla Beskidu 0,75L
Wody Kropla Delice 0,75l
Karafki soków jabłkowych
Karafki soków pomarańczowych
Coca-cola, Fanta, Sprite (0,25l)

Napoje
limitowane
Woda Kropla Beskidu / 12 PLN (0,75l)
Woda Kropla Delice / 12 PLN (0,75l)
Domowa lemoniada cytrynowa, grejpfrutowa,
ogórkowa 20 PLN (1l) lub dzbanek 5-litrowy 100 PLN
Karafka soku jabłkowego, pomarańczowego / 12 PLN
Coca-cola, Fanta, Sprite, Kinley / 7PLN (0,25l)

ALKOHOL
MOCNY
WHISKY
Jack Daniel's 0.7l / 170 PLN
Jack Daniel's Gentleman 0.7l / 210 PLN

WÓDKI

Jim Beam Bourbon 0.7l / 140 PLN

Starosta 0.5l / 55 PLN

Johnnie Walker Black Label 0.7l / 180 PLN

Niemiroff 0.5l / 65 PLN

Chivas Regal 12 Y.O. 0.7l / 185 PLN

Finlandia 0.5l / 65 PLN

Woodford Reserve Distiller's Select 0.7l / 270 PLN

Baczewski 0.5l / 75 PLN

Bulleit Bourbon Frontier Whiskey 0.7l / 210 PLN

Wynajęcie
baru
1500 PLN
Bar z profesjonalnym
barmanem i wybranymi
koktajlami! W barze
zapewniamy, wszystkie
potrzebne soki, owoce,
dodatki, ozdoby, a także
odpowiednio dobrane
szkło i lód. Drink menu
jest dostępne dla Gości
przy barze. Ilość i rodzaj
drinków oraz niezbędne
wyposażenie baru dla
realizacji wybranych
koktajli ustalane są
indywidualnie.

PRZYKŁAD ARANŻACJI
TARASÓW PRZY SALI
KONFERENCYJNEJ

WINA BIAŁE
Bodegas Care Moscatel,
Hiszpania, półwytrawne / 45 PLN
Tamada Pirosmani, Gruzja,
półsłodkie / 59 PLN
Dr Loosen Riesling Feinherb Mosel,
Niemcy, półwytrawne / 79 PLN
Old Coach Road Sauvignon Blanc,
Nowa Zelandia, wytrawne / 79 PLN
Winnica Turnau Solaris, Polska,
wytrawne / 119 PLN

WINA CZERWONE
Bodegas Care Cariñena Nativa,
Hiszpania, wytrawne / 59 PLN
Tamada Kindzmarauli, Gruzja,
półsłodkie / 59 PLN
Conte Di Campiano Corterosso
Supremo Primitivo di Manduria
DOC, Włchy, wytrawne / 90 PLN
Conte di Campiano Nero di Troia
Puglia, Włochy, wytrawne / 85 PLN
Winnica Turnau Rose, Polska,
wytrawne / 89 PLN

WINA MUSUJĄCE
Picaire Semi Seco Cava, Hiszpania,
półwytrawne / 79 PLN
Brilla! Prosecco Rose D.O.C.,
Włochy, wytrawne / 96 PLN
Gosset Champagne Brut Grande
Réserve, Francja, wytrawne 260 PLN

WINA
WYBRANE

INSPIRACJE
OPCJE WYCENIANIE
INDYWIDUALNIE

Opieka sommelierska
DJ - oprawa muzyczna i świetlna
Ponadstandardowa dekoracja sali
Animatorzy dla dzieci
Kolacja niespodzianka
Welcome drinki
Pokaz fire show
Apartamenty dla Gości

Jesteśmy do
Państwa
dyspozycji

WWW.KAMIENICA6.PL
KAMIENICA6.PL/ONLINE
735-161-535
BIURO@KAMIENICA6.PL

KAMIENICA NR 6
95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI
PLAC KOŚCIUSZKI 6

