


PIZZA DELLO CHEF
massa de pizza em formato especial
com muçarela, muçarela de búfala,

tomate cereja, manjericão e azeite R$ 28,90

PIZZA DELLO CHEF ESPECIALE 
massa de pizza em formato especial

com muçarela, muçarela de búfala, calabresa,
azeite de alho e orégano R$ 29,90

PIZZA PICCOLA  
5 deliciosas mini pizzas. Sabores: calabresa; pepperoni; 

presunto; atum; frango com gorgonzola R$ 31,90

CHARUTINHO DE BRIE COM
GELEIA DE PIMENTA 

massa de pizza enrolada de forma fina, recheada com 
queijo brie e geleia de pimenta da casa R$ 29,90

POLENTA CON PARMA   
Polenta frita em cubos e recheada de presunto de parma, 

acompanhada de molho de alho R$ 29,90

FOCACCIA CON AGLIO
massa de pizza, parmesão, orégano, azeite de alho e 

molho pesto R$ 23,90   

FILETTO CON FARINA DI FORMAGGIO
cubos de filé mignon empanados na farinha de queijo, 

acompanhado de geleia picante de maçã R$ 59,90

POLLO FARCITO CON MOZZARELLA 
frango recheado com muçarela, empanado na farinha de 

queijo e acompanhado de molho de alho R$ 45,90
  

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!

HAPPYh�r de terça a sexta,
das 18h às 20h30!



ARANCINI
tradicional bolinho de risoto italiano, recheado com 

muçarela de búfala e acompanhado de molho de laranja 
com geleia de pimenta  R$ 36,90

CAPONATA, BIANCHETTI
E CAPPERI FRITTI

vegetais salteados no azeite, pasta de aliche
com pimentões e alcaparras fritas R$ 31,90

BRUSCHETTA CON
POMODORO E BASILICO

fatias de pão italiano tostados e aromatizados
com alho, tomates frescos, azeite e manjericão R$ 21,90

FOCACCIA AL PESTO
massa de pizza, flor de sal, parmesão

e molho pesto R$ 25,90

FOCACCIA CON ROSMARINO
massa de pizza com alecrim,

flor de sal, parmesão, azeite e molho pesto
de azeitona preta R$ 25,90

FORMAGGI
escolha entre nossa seleção de queijos italianos de 

origem ou produção nacional:

BURRATA queijo de búfala recheado com creme de leite 
fermentado servido com tomatinhos temperados com 

azeite, sal, pimenta do reino e manjericão R$ 39,90

GRANA PADANO queijo italiano fabricado com leite de 
vaca. Duro, semi-gordo e de textura granulada R$ 34,90

SALUME
mix com embutidos italianos de origem e

produção local servidos na tábua R$ 44,90

PROSCIUTTO DI PARMA presunto italiano,
curado por no mínimo 1 ano

SOCOL embutido curado, feito com lombo suíno,
da região de montanhas do Espírito Santo

CARPACCIO
carne fatiada finamente com molho da casa,

grana padano e rúcula R$ 33,90

FILETTO CON FONDUTA
DI GORGONZOLA

filé em cubos com molho de
queijo gorgonzola R$ 59,90

TAGLIATA AL BALSAMICO
filé mignon selado, vinagre

balsâmico e azeite de ervas R$ 44,90

CROSTONE DA CASA
CON MOZZARELLA DI BUFALA

E CRUDO DI PARMA
massa de pizza com muçarela de búfala

e presunto parma servida na tábua R$ 57,90

CROSTONE DA CASA
CON CALABRESE E GORGONZOLA

massa de pizza com  calabresa, gorgonzola,
cebola roxa e azeitona preta  R$ 47,90

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

Antipasti & Petiscos

la vita é��po breve
p� mangi�e

e b�e male!



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

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

pizza
e tu�ofinisce in



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

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

VEGAN
A



PASTA
PENNETTE CON FONDUTA E PARMA

mini penne com molho de queijo
e crocante de parma R$ 35,90 

LINGUINE AL LIMONE CON GAMBERI
linguine com camarões salteados na
manteiga de limão siciliano R$ 39,90

SPAGHETTI ALLA CAPRESE CON FILETTO 
espaguete com  cubos de filé mignon, molho de tomates 

frescos, muçarela de búfala, manjericão, orégano
 e azeitonas pretas R$ 43,90

SPAGHETTI AI FRUTTI DI MARE
espaguete, tomates frescos e frutos do mar (frutos do mar 

podem variar de acordo com a sazonalidade) R$ 43,90

RAVIOLI DI BUFALA
POMODORO AL BASILICO

ravióli de muçarela de búfala,
molho de tomates frescos e manjericão R$ 41,90

INSALATA
FIGATA

mix de folhas verdes, tomates assados,
queijo grana e vinagrete de balsâmico R$ 27,90

INSALATA CON PANGRATTATO
mix de folhas verdes, lascas de pão tostadas e aromatizadas 

com alho e ervas, presunto parma e vinagrete de mel R$ 32,90

PER BAMBINI
PASTA AL SUGO

massa com molho de tomate R$ 20,90

CARNE CON PASTA AL BURRO
escalope de filé com massa na manteiga R$ 25,90

RISOTTI
GAMBERI

risoto com camarões frescos R$ 40,90

ALLA NAPOLETANA
risoto com iscas de filé mignon,

molho de tomates frescos e manjericão R$ 40,90

CARNE
SALTIMBOCCA ALLA ROMANA

CON PASTA AL BURRO
escalopes de filé mignon com presunto

parma, sálvia e massa na manteiga R$ 45,90

CARNE ESPECIALE CON RISOTTI
corte bovino especial, acompanhado

de risoto de grana padano e tomilho R$ 59,90

PIATTI DAcasa

SORRENTO Itens adici�ais
FILÉ MIGNON R$ 20,90 

 FILÉ FRANGO R$15,90

CORTE BOVINO ESPECIAL R$ 25,90

Peso médio dos filés: 220g



dolci

GELATTI
picolés da casa produzidos

pela Originale R$ 5,90 à R$ 9,90

PANNA COTTA
sobremesa de creme de leite e

baunilha, servida com calda de
maracujá ou frutas vermelhas R$ 18,90

TARTELETE AL CIOCCOLATO,
NUTELLA® E SALSA DE ARANCE

tartelete de chocolate
com calda de nutella® e sorvete de nata,
finalizado com calda de laranja R$ 20,90

SOFT DRINKS
ÁGUA MINERAL com ou sem gás R$ 5,90

GUARANÁ ANTÁRTICA (normal ou zero) R$ 5,90

COCA-COLA (normal ou zero) R$ 5,90

SPRITE (normal) R$ 5,90

FANTA LARANJA (normal) R$ 5,90

FANTA UVA  (normal) R$ 5,90

SCHWEPPES citrus (normal) R$ 5,90

SCHWEPPES tônica (normal) R$ 5,90

PINK LEMONADE R$ 9,90

água mineral gelada, suco de limão

e suco de cranberry

SODA ITALIANA R$ 8,90

SUCOS SIMPLES R$ 5,90 cada

SUCOS ESPECIAIS R$ 6,90 cada

SUCO DE UVA INTEGRAL casa madeira

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

ENERGÉTICO red bull R$ 17,90

CAFÉ EXPRESSO atento ou ameno R$ 5,90

CAFÉ COADO cápsula R$ 5,90 

abacaxi

acerola

goiaba

graviola

laranja

limão

manga

maracujá

morango

limão
siciliano

maçã verde

amora

tangerina

cranberry

abacaxi
com hortelã

abacaxi
com laranja

abacaxi
com morango

acerola
com laranja

acerola
com morango

laranja
com mamão

limão
com morango

manga
com mamão

morango
com laranja

PALERMO

PANELINHA DE BRIGADEIRO AO LEITE
brigadeiro quentinho, feito na hora e coberto com flocos 

de chocolate belga R$ 19,90

MINI BOLO NERO
massa de chocolate com recheio de brigadeiro 70% 

cacau, doce de leite argentino
e gotas de chocolate 50% R$ 23,90

PALHA ITALIANA
palha italiana de chocolate belga ao leite, servida 

morninha com chantilly fresco batido R$ 23,90

DOLCI CHOCOLATERIA

DOLCI FIGATA



cardápio exclusivo
& DOSE DUPLA

de CHOPP BRAHMA 350ml

de terça a sexta,
das 18h às 20h30!

pizza dello chef



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

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

BIRRA DRAFT
CHOPP FIGATA pilsen artesanal

350ml R$ 8,90      600ml R$ 12,90

CHOPP BRAHMA pilsen
350ml R$ 7,90      600ml R$ 11,90

CHOPP BARBA RUIVA ipa
350ml R$ 15,90      600ml R$ 21,90

CHOPP BARBA RUIVA red
350ml R$ 11,90      600ml R$ 17,90



SUPER SAKE AFRODISIAC
suco de limão, curaçau blue e sprite R$ 19,90

BOB groselha, suco de laranja 

e menta com vodka R$ 18,90

ZENTINI saquê, triple sec, groselha

e suco de limão R$ 18,90

KIWI DRINKS creme de leite, leite 

condensado, kiwi, rum e canela R$ 20,90 

COSMOPOLITAN suco de limão,

vodka, triple sec e groselha R$ 18,90

NEGRONI campari, vermut

e gim R$ 20,90 

MARGARITA DOURADA
DE MORANGO tequila ouro,

curaçau red, morango, suco de limão e 

borda crustada com sal e groselha R$ 22,90

APEROL SPRITZ proseco, aperol, água com gás e 

gelo R$ 22,90 

GARIBALDI campari e suco de laranja R$ 17,90
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MOJITO rum nacional, hortelã, suco de 

limão, água com gás e gelo R$ 17,90 

MOJITO DIABLO rum nacional, hortelã, 

suco de limão, água com gás, gelo, licor de 

cassis e açúcar mascavo R$ 20,90

KIR ROYAL espumante, licor de

cassis e gelo R$ 20,90

SEX ON THE BEACH vodka nacional, 

suco de laranja, licor de pêssego e gelo R$ 18,90

MARGARITA tequila, licor triple sec

e suco de limão R$ 19,90

MARGARITA FROZEN tequila, licor 

triple sec, suco de limão e gelo R$ 20,90

DAIQUIRI rum nacional, suco de limão

e açúcar R$ 17,90

DAIQUIRI FROZEN rum nacional, suco 

de limão, açúcar e gelo R$ 17,90

DAIQUIRI MORANGO rum nacional, 

suco de limão, morango, açúcar e gelo R$ 19,90

LAGOA AZUL vodka nacional, licor 

curaçau blue, suco de limão,

açúcar e gelo R$ 17,90

MIMOSA espumante, suco de

laranja e gelo R$ 18,90 

PIÑA COLADA rum nacional, suco de 

abacaxi, leite de coco e gelo R$ 18,90

MORANGOLANJA vodka, licor de 

laranja, suco de laranja e morango R$ 20,90

ORIENTALE saquê, kiwi, leite

condensado e gelo picado R$ 17,90
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DRINKS ITALIANI

PÔR DO SOL suco de abacaxi, suco de laranja, 

guaraná e groselha R$ 20,90

VIRGIN MOJITO hortelã,

suco de limão, gelo e club soda  R$ 20,90

DRINKS SEM ÁLCOOL



BASSANO DEL GRAPPA

CAIPIS
CAIPIVODKA DE BELVEDERE R$ 27,90

CAIPIVODKA DE ABSOLUT R$ 22,90

CAIPIVODKA DE SMIRNOFF R$ 18,90

CAIPIRINHA DE GERMANA R$ 22,90

CAIPIRINHA DE SAGATIBA R$ 19,90

CAIPIRINHA DE SELETA R$ 19,90

CAIPIRÍSSIMA R$ 19,90

CAIPISAKÊ R$19,90

WHISKY
JACK DANIEL’S dose R$ 20,90

JOHNNIE WALKER
BLACK LABEL dose R$ 20,90

JOHNNIE WALKER
RED LABEL dose R$ 17,90

DISTILATTI
VODKA BELVEDERE dose R$ 19,90

VODKA ABSOLUT dose R$ 16,90

VODKA SMIRNOFF dose R$ 14,90

CACHAÇA GERMANA dose R$ 12,90

CACHAÇA SAGATIBA dose R$ 9,90

CACHAÇA SELETA dose R$ 9,90

CAMPARI dose R$ 9,90

CONHAQUE DOMECQ dose R$ 8,90

BACARDI PRATA dose R$ 11,90

TEQUILA PRATA dose R$ 18,90

TEQUILA OURO dose R$ 18,90

GIN TANQUERAY dose R$ 19,90

ESPUMANTE
SALTON BRUT garrafa R$ 68,90

CHANDON BRUT garrafa R$ 145,90



• Visite nossa cozinha

• Não nos responsabilizamos por pertences 
esquecidos em nosso estabelecimento

• Cobramos taxa de serviço de 10%

• O pagamento da taxa de serviço não é obrigatório

• Não aceitamos cheque

• Artigo 457, parágrafos 1, 2 e 3 da CLT Artigos 22 e 
23 da portaria 3 de 7 de abril de 1994 – DOU | 

Acordo Coletivo de Trabalho com o Sintra Hotéis 
registrado na DRT-ES

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

Estadual 6.177|2000

• Exija nota fiscal

• Procon Municipal: (27) 3382-5540

• 100% do óleo que usamos é reciclado

• Não beba antes de dirigir

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

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

(27) 3376-4441 (delivery)
(27) 3376-4451 (administrativo)
@figatapizza
www.figata.com.br


