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PIACERE, EU SOU A FIGATA!

Meus �iad�es me ��x�am d�etamente do país da 
Bota, após deliciosas �p�iências gas��ômicas, 

�azendo um pedacinho da Itália pra p�to de você! 
 

Eles me d�am o n�e de Figata, p�que significa 
"algo muito b�, espetacul�!" E é �atamente isso 

que eu esp�o pra a sua n�te.
 

Meu ambiente f� feito c� muito c�inho, e cada 
detalhe f� pensado p�a te �ansp�t� a uma 

v�dade�a pizz�ia Italiana! 
 

C�o todo b� Italiano, ad�o reun� os amigos e a 
família pra jog� c�v�sa f�a, principalmente 

ac�panhado de uma boa pizza e um ch�p 
��emamente gelado. P� isso, as minhas pizzas, 
petiscos, massas e risotos são feitos c� produtos 
especiais, cuidadosamente seleci�ados e c� o 

in�ediente mais imp�tante: muito am�. 
 

P�a ac�panh� essas delícias, eu sug�o que você 
esc�ha um dos meus ch�es, mas se você pref�� 

também tenho c�vejas �adici�ais, elas não podem 
falt� né... além da cevada, eu também tenho uma 

c�ta de vinhos que vai te s�preend�.
 

Ah, v� te c�t� um se�edo... das 18h às 20h30 eu 
sep�ei um c�dápio especial pra você c� petiscos 

espetacul�es... mas é só de t�ça a s�ta.
 

P�a mant� a família unida �iei o Espaço Figata 
Bambini. Assim enquanto você apr�eita uma típica 
cozinha italiana, os seus filhos vão se div�t� nos 
div�sos brinquedos do espaço climatizado c� a 

minha re�ead�a.
 

Ag�a, se você qu� c�em�� seu aniv�sário, faz� 
uma c��at�nização � apenas reun� seus amigos, 

você precisa c�hec� o meu L�nge. Ele é p�feito 
p�a esses m�entos. P�a entend� melh� sobre 
esse meu espaço, c�v�se c� meu g�ente � um 

dos meus �iad�es, ok?
 

Então é isso... esp�o que você viva um m�ento Figata! 
 

Andiamo a mangi�e!

Antipasti

la vita é��po breve
p� mangi�e

e b�e male!

CROSTINI CON BRIE E
PROSCIUTTO DI PARMA

fatias de pão ciabatta com queijo brie e
presunto de parma aquecidos no forno a lenha R$ 33,90

CROSTINI DI MOZZARELA DI BUFALA
fatias de pão ciabatta com muçarela de

búfala aquecidos no forno a lenha R$ 33,90

FOCACCIA AL PESTO
massa de pizza, flor de sal e molho pesto R$ 25,90

FOCACCIA CON ROSMARINO
massa de pizza com alecrim,
flor de sal e azeite R$ 25,90



CAPRESE
molho de tomate, muçarela, muçarela de búfala,
tomate, pesto de azeitonas pretas e manjericão

média R$ 41,90      grande R$ 51,90

POMODORI SECCHI
E RUCOLA

molho de tomate, muçarela, tomate seco,
muçarela de búfala e rúcula

média R$ 44,90      grande R$ 54,90

PARMA
molho de tomate, muçarela, parma e grana padano

média R$ 56,90      grande R$ 66,90

BRIE CON PARMA
molho de tomate, muçarela, brie e parma

média R$ 57,90      grande R$ 67,90

PARIS
molho de tomate, muçarela,

cogumelos paris frescos e brie
média R$ 57,90      grande R$ 67,90

FUNGHI FRESCHI
molho de tomate, muçarela,

cogumelos paris, shitake e shimeji
média R$ 57,90      grande R$ 67,90

CARCIOFINI
molho de tomate, muçarela,

tomate seco e coração de alcachofra
média R$ 56,90      grande R$ 66,90

SOCOL E FUNGHI
molho de tomate, muçarela,

socol, cogumelos paris e shitake
média R$ 57,90      grande R$ 67,90

SOCOL E GRUYÈRE
molho de tomate, queijo gruyere e socol

média R$ 57,90      grande R$ 67,90

CAPONATA
molho de tomate, caponata e alecrim

média R$ 51,90      grande R$ 61,90

PIZZE E FOCACCIA
pizza fechada com focaccia recheada com molho de 

tomate, muçarela, presunto, alho poró e cream cheese
média R$ 48,90      grande R$ 58,90

PERA E GORGONZOLA
molho de tomate, muçarela,

pera caramelizada e gorgonzola
média R$ 49,90      grande R$ 59,90

CIPOLLA E GORGONZOLA
molho de tomate, muçarela,

cebola roxa caramelizada e gorgonzola
média R$ 49,90      grande R$ 59,90

CALZONE
CALABRESE 

massa fechada com molho de tomate,
muçarela e calabresa

R$ 41,90

TONNO 
massa fechada com molho de tomate,

muçarela, atum e palmito
R$ 43,90

GAMBERI 
massa fechada com molho de tomate,

muçarela, camarão e catupiry®

R$ 45,90

DOLCI
NUTELLA® COM BANANA
muçarela, nutella, banana e canela
média R$ 48,90      grande R$ 58,90

NUTELLA® COM MORANGO
muçarela, nutella e morango

média R$ 48,90      grande R$ 58,90

MOZZARELLA
molho de tomate e muçarela

média R$ 32,90      grande R$ 42,90

ACCIUGUE
molho de tomate, muçarela, aliche e orégano

média R$ 44,90      grande R$ 54,90

MARINARA
molho de tomate, muçarela,  lâminas de alho e azeite

média R$ 36,90      grande R$ 46,90

MARGHERITA
molho de tomate, muçarela, tomate e manjericão

média R$ 36,90      grande R$ 46,90

MARGHERITA SPECIALE 
molho de tomate, muçarela de

búfala, manjericão e azeite
média R$ 51,90      grande R$ 61,90

PORTOGHESE
molho de tomate, muçarela, presunto

cozido, ovos, cebola e azeitonas pretas
média R$ 46,90      grande R$ 56,90

PEPPERONI
molho de tomate, muçarela e peperone

média R$ 51,90      grande R$ 61,90

CALABRESE
molho de tomate, muçarela,

calabresa, cebola e azeitonas pretas
média R$ 43,90      grande R$ 53,90

CALABRESE PICCANTE E CATUPIRY®

molho de tomate, muçarela, calabresa,
pimenta calabresa e catupiry® 

média R$ 49,90      grande R$ 59,90

CALABRESE E GRUYÈRE
molho de tomate, calabresa, queijo gruyere e alecrim

média R$ 51,90      grande R$ 61,90

CUORI DI PALMA
molho de tomate, muçarela, salsinha e palmito

média R$ 40,90      grande R$ 50,90

FORMAGGI
molho de tomate, muçarela, gorgonzola, brie e parmesão

média R$ 51,90      grande R$ 61,90

POLLO CON CATUPIRY®

molho de tomate, muçarela, salsinha, frango e catupiry® 

média R$ 47,90      grande R$ 57,90

FILETTO DI TACCHINO
molho de tomate, muçarela, peito de peru,

alho poró e cream cheese
média R$ 46,90      grande R$ 56,90

TONNO, CUORI DI
PALMA E CIPOLLA

molho de tomate, muçarela, atum,
palmito, tomate e cebola

média R$ 46,90      grande R$ 56,90

GAMBERI
molho de tomate, muçarela, camarão, catupiry®

média R$ 55,90      grande R$ 65,90

ZUCCHINE
molho de tomate, muçarela, abobrinha,

tomate cereja e parmesão
média R$ 44,90      grande R$ 54,90

FIGATA
molho de tomate, muçarela, tomate assado

com alecrim, burrata e pesto de azeitonas pretas
média R$ 57,90      grande R$ 67,90

pizza
e tu�ofinisce in



VEGAN
A

CAPRESE
molho de tomate, muçarela, muçarela de búfala,
tomate, pesto de azeitonas pretas e manjericão

média R$ 41,90      grande R$ 51,90

POMODORI SECCHI
E RUCOLA

molho de tomate, muçarela, tomate seco,
muçarela de búfala e rúcula

média R$ 44,90      grande R$ 54,90

PARMA
molho de tomate, muçarela, parma e grana padano

média R$ 56,90      grande R$ 66,90

BRIE CON PARMA
molho de tomate, muçarela, brie e parma

média R$ 57,90      grande R$ 67,90

PARIS
molho de tomate, muçarela,

cogumelos paris frescos e brie
média R$ 57,90      grande R$ 67,90

FUNGHI FRESCHI
molho de tomate, muçarela,

cogumelos paris, shitake e shimeji
média R$ 57,90      grande R$ 67,90

CARCIOFINI
molho de tomate, muçarela,

tomate seco e coração de alcachofra
média R$ 56,90      grande R$ 66,90

SOCOL E FUNGHI
molho de tomate, muçarela,

socol, cogumelos paris e shitake
média R$ 57,90      grande R$ 67,90

SOCOL E GRUYÈRE
molho de tomate, queijo gruyere e socol

média R$ 57,90      grande R$ 67,90

CAPONATA
molho de tomate, caponata e alecrim

média R$ 51,90      grande R$ 61,90

PIZZE E FOCACCIA
pizza fechada com focaccia recheada com molho de 

tomate, muçarela, presunto, alho poró e cream cheese
média R$ 48,90      grande R$ 58,90

PERA E GORGONZOLA
molho de tomate, muçarela,

pera caramelizada e gorgonzola
média R$ 49,90      grande R$ 59,90

CIPOLLA E GORGONZOLA
molho de tomate, muçarela,

cebola roxa caramelizada e gorgonzola
média R$ 49,90      grande R$ 59,90

CALZONE
CALABRESE 

massa fechada com molho de tomate,
muçarela e calabresa

R$ 41,90

TONNO 
massa fechada com molho de tomate,

muçarela, atum e palmito
R$ 43,90

GAMBERI 
massa fechada com molho de tomate,

muçarela, camarão e catupiry®

R$ 45,90

DOLCI
NUTELLA® COM BANANA
muçarela, nutella, banana e canela
média R$ 48,90      grande R$ 58,90

NUTELLA® COM MORANGO
muçarela, nutella e morango

média R$ 48,90      grande R$ 58,90

MOZZARELLA
molho de tomate e muçarela

média R$ 32,90      grande R$ 42,90

ACCIUGUE
molho de tomate, muçarela, aliche e orégano

média R$ 44,90      grande R$ 54,90

MARINARA
molho de tomate, muçarela,  lâminas de alho e azeite

média R$ 36,90      grande R$ 46,90

MARGHERITA
molho de tomate, muçarela, tomate e manjericão

média R$ 36,90      grande R$ 46,90

MARGHERITA SPECIALE 
molho de tomate, muçarela de

búfala, manjericão e azeite
média R$ 51,90      grande R$ 61,90

PORTOGHESE
molho de tomate, muçarela, presunto

cozido, ovos, cebola e azeitonas pretas
média R$ 46,90      grande R$ 56,90

PEPPERONI
molho de tomate, muçarela e peperone

média R$ 51,90      grande R$ 61,90

CALABRESE
molho de tomate, muçarela,

calabresa, cebola e azeitonas pretas
média R$ 43,90      grande R$ 53,90

CALABRESE PICCANTE E CATUPIRY®

molho de tomate, muçarela, calabresa,
pimenta calabresa e catupiry® 

média R$ 49,90      grande R$ 59,90

CALABRESE E GRUYÈRE
molho de tomate, calabresa, queijo gruyere e alecrim

média R$ 51,90      grande R$ 61,90

CUORI DI PALMA
molho de tomate, muçarela, salsinha e palmito

média R$ 40,90      grande R$ 50,90

FORMAGGI
molho de tomate, muçarela, gorgonzola, brie e parmesão

média R$ 51,90      grande R$ 61,90

POLLO CON CATUPIRY®

molho de tomate, muçarela, salsinha, frango e catupiry® 

média R$ 47,90      grande R$ 57,90

FILETTO DI TACCHINO
molho de tomate, muçarela, peito de peru,

alho poró e cream cheese
média R$ 46,90      grande R$ 56,90

TONNO, CUORI DI
PALMA E CIPOLLA

molho de tomate, muçarela, atum,
palmito, tomate e cebola

média R$ 46,90      grande R$ 56,90

GAMBERI
molho de tomate, muçarela, camarão, catupiry®

média R$ 55,90      grande R$ 65,90

ZUCCHINE
molho de tomate, muçarela, abobrinha,

tomate cereja e parmesão
média R$ 44,90      grande R$ 54,90

FIGATA
molho de tomate, muçarela, tomate assado

com alecrim, burrata e pesto de azeitonas pretas
média R$ 57,90      grande R$ 67,90



BIRRA
CORONA long neck R$ 9,90

ESTRELLA GALICIA long neck R$ 8,90

STELLA ARTOIS long neck R$ 7,90

BUDWEISER long neck R$ 7,90

HEINEKEN long neck R$ 7,90

EISENBAHN long neck R$ 7,90

MALZBIER long neck R$ 7,90

BRAHMA ZERO long neck R$ 7,90

SOFT DRINKS
GUARANÁ ANTÁRTICA  normal ou zero

Lata R$ 5,90      600ml R$ 8,90 

COCA-COLA normal ou zero

Lata R$ 5,90      600ml R$ 8,90 

SPRITE normal | lata R$ 5,90      

FANTA LARANJA normal  | lata R$ 5,90    

FANTA UVA normal | lata R$ 5,90     

SCHWEPPES citrus normal  | lata R$ 5,90 

SCHWEPPES tônica normal | lata R$ 5,90

SUCO DE UVA INTEGRAL casa madeira

250ml R$ 10,90      500ml R$ 15,90

ÁGUA MINERAL com ou sem gás R$ 5,90 

ENERGÉTICO red bull R$ 17,90

BIRRA ARTIGIANALE E IMPORTATI
BIRRA MORETTI (cerveja pilsen Italiana) R$ 16,90

estilo lager | abv 4,6% | volume 330ml

características: é uma genuína e tradicional cerveja tipo lager italiana 

com mais de 150 anos que possui líquido dourado e sabor encorpado. É 

ideal para harmonizar com petiscos e massas

ERDINGER WEISSBIER R$ 34,90

estilo german weissbier | abv 5,3% | volume 500ml

características: amarela palha e turva, possui notas de banana e cravo. 

Bem carbonatada, é refrescante e de baixo amargor

SCHORNSTEIN INDIA PALE ALE R$ 34,90

estilo india pale ale | abv 6,5% | volume 500ml

características: apresenta coloração âmbar, brilhante e exibe um denso 

creme. Aroma floral, cítrico e frutado. É refrescante, mostra notas 

condimentadas e o característico amargor do estilo. Recebeu medalha 

de ouro no Festival brasileiro da cerveja de Blumenau em 2014

COLORADO APPIA R$ 29,90

estilo  weizen | abv 5,5% | volume 600ml

características: pioneira no Brasil a utilizar mel. Feita da melhor 

cevada, trigos maltados e levedura de alta fermentação. Doce, 

encorpada e refrescante.

COLORADO INDICA R$ 29,90

estilo american ipa | abv 7,0% | volume 600ml

características: um toque especial da rapadura. Eleita pela revista 

Prazeres da Mesa a Cerveja do Ano e ainda recebeu 3 estrelas na Pocket 

Beer Guide.

PAULISTANA CAMINHO DAS INDIAS R$ 22,90

estilo ipa | abv 4,2% | volume 500ml

características: session IPA com 42 IBUs, leve e clara, com amargor 

limpo e aroma cítrico, levemente floral e terroso da especiaria açafrão 

da Índia. Harmoniza bem com petiscos em geral



      ITÁLIA
PRIMITIVO PUGLIA R$ 66,90

uva primitivo | volume 750ml
características: aromas de frutas escuras, ervas finas e 

notas de baunilha

    CHILE
CASA DEL LAGO RESERVA R$ 91,90

uva carménère | volume 750ml
características: vinho de coloração rubi, aromas de 

frutas negras especiais, pimentão e baunilha

CASA DEL LAGO RESERVA R$ 91,90
uva cabernet sauvignon | volume 750ml

características: Vinho de coloração rubi escuro, aromas 
frutas maduras, como cassis e ameixa, com nuances de 

especiarias doce

ADOBE RESERVA R$ 83,90
uva pinot noir | volume 750ml

características: vinho de visual vermelho rubi pálido, 
aromas de morango fresco, com sutis notas de tempero e 

um toque mineral

EMILIANA VARIETAL R$ 57,90
uva cabernet sauvignon | volume 750ml

características: com notas de baunilha e tostado, é 
suave, com bom volume e ótimo equilíbrio

EMILIANA VARIETAL R$ 57,90
uva carménère | volume 750ml

características: aroma de frutas vermelhas, especiarias 
e notas minerais. É suave e com taninos redondos

     ARGENTINA
QUARA ESTATE R$ 79,90

uva malbec | volume 750ml
características: taninos presentes, agradável frescor, 

com delicioso equilíbrio entre frutas maduras e madeira

      PORTUGAL
DÃO MORGADO DE SILGUEIROS R$ 64,90

uva blend de uvas | volume 750ml
características: aromas de frutas vermelhas maduras 

como amora, cereja e ameixa, além de notas de 
especiarias como pimenta negra e toques florais

       ESPANHA
CASTILLO DE LIRIA R$ 59,90
uva bobal e shiraz | volume 750ml

características: aromas de frutas vermelhas e pretas 
maduras, além de notas florais violetas

EMILIANA VARIETAL R$ 57,90
uva chardonnay
volume 750ml
características: Apresenta uma 
coloração amarelo pálido e brilhante. 
Na boca é muito equilibrado e saboroso

EMILIANA VARIETAL R$ 57,90
uva sauvignon blanc
volume 750ml
características: apresenta uma 
acidez equilibrada com notas 
cítricas e minerais

CARTA VIEJA R$ 43,90 cada
uva cabernet sauvignon
uva carménère

GARRAFAS
375ML

BRANCOS
CHILENOS

una cenasenza vino
è c�e un gi�no

senza s�e



• Cobramos taxa de entrega: R$5,50

• Bairros atendidos pelo delivery
em Vitória: Bento Ferreira, Praia do Suá

Enseada do Suá, Santa Helena, Ilha do Boi, Ilha do 
Frade, Santa Lúcia, Praia do Canto, Barro 

Vermelho, Jardim da Penha, Morada de Camburi, 
Bairro República e Mata da Praia

• O  valor da taxa e área de entrega podem ser 
alterados sem prévia comunicação

• Formas de pagamento: dinheiro e cartões de 
crédito ou débito. Consulte os cartões aceitos pelo 

telefone.

• Não aceitamos cheque

• Não vendemos bebidas alcoólicas e cigarros para 
menores de 18 anos. Lei Federal 8069|90 e Lei 

Estadual 6.177|2000

• Procon Municipal: (27) 3382-5540

• 100% do óleo que usamos é reciclado

• Quer falar ou dar sua opinião diretamente para os 
donos? diretoria@figata.com.br

Rua João da Cruz, 290, Praia do Canto,
Vitória/ES, CEP 29055-620

@figatapizza
www.figata.com.br

Delivery:

(27) 3376-4441 (27) 99666-4441


