


La vita e troppo breve per 
mangiare e bere male

` 



Per Cominciare

Antipasti

Pra começar

Entradas  

Pane e Antipasti
Nossa tradicional baguete rústica de fermentação 
natural servida com 3 antepastos a sua escolha.

Salsiccia Artigianale
Linguiça artesanal curada com leve toque de erva 
doce e servida com fatias de pão italiano e limão.

Salumi & Formaggi
Seleção de salumi Ceratti de presunto parma, 
salame italiano, mortadela, linguiça calabresa 
defumada, queijos finos, azeitonas, tomatinho 
cereja, mix de castanhas e uvas, servida com 
baguete rústica de fermentação natural.

Burrata
Sensacional burrata de búfala artesanal servida com 
pesto italiano, presunto cru ou tomatinho cereja.

Arancini 8 unid.
Tradicional bolinho de risoto italiano feito com ragu 
de linguiça e mozzarella. 

Patatine
Porção de batatas chips levemente temperadas com 
páprica defumada e alecrim. 

31,90

36,90 91,90

72,90

40,90
25,00



Cinque terre



Bruschetas di Lazio
4 unid.

Pomodorino
Tomate fresco ao molho pesto, 
azeite, parmesão e manjericão.

Zuchini
Abobrinha confit, tapenade, 
parmesão gratinado e azeite.

Ragu de Salsiccia
Ragu de linguiça feito com tomate 
pelado, especiarias e parmesão gratinado.

Frutti di Bosco
Queijo brie, geleia artesanal de frutas 
vermelhas e azeite frutado.

Prosciutto Crudo
Presunto cru, azeite, molho pesto 
e rúcula.

29,90 29,90

32,90 34,90

37,90



Duomo di Milano



Nostra ficazza
Crudo
Presunto cru, tomate fresco, mozzarella 
fresca, azeite, basilico, pasta de 
gorgonzola e rúcula.

Manzo
Rosbife artesanal, pasta de alcachofra, 
molho especial e rúcula.

Bolonha
Mortadela bolonha, mozzarella fresca, 
azeite, tomate e basilico.

Salmone affumicato
Salmão defumado, queijo cremoso, molho 
especial, dill e azeite trufado.

Copa
Copa lombo, mozzarella fresca, pasta 
funghi, tomate fresco, rúcula.

Pollo
Peito de frango fatiado, pasta de tomate 
seco, molho pesto, mozarella fresca e 
tomate seco.

Porchetta
Porchetta fatto a mano, pasta de 
alcachofra, berinjela picante e rúcula.

Milano
Salame, pasta de gorgonzola, tapenade 
de azeitona preta e rúcula.

44,90 37,90

34,90 44,90

37,90 34,90

37,90 37,90



Firenze



Foccaccia Genovese

Bianca
Alecrim e flor de sal.

Bolonha
Mortadela bolonha Ceratti, 
mozzarela fresca, molho pesto, 
queijo bocconcino e azeite de oliva.

18,90

27,90

Pomodorino
Tomatinho cereja, azeitonas 
pretas e orégano.

Caprese
Mozzarela fresca, queijo 
bocconcino, tomatinho cereja, 
manjericão e molho pesto.

Salumi
Salame, queijo bocconcino, tomate 
fresco, molho pesto e azeite de oliva.

24,90

27,90 34,90

Zuchini
Mozzarela fresca, abobrinha 
confitada, queijo bocconcino, azeitona 
preta e parmesão.

Proscuitto crudo
Presunto cru, mozzarela fresca, rúcula, 
queijo bocconcino e finalizado com molho 
pesto e azeite de oliva.

24,90

38,90

Nossa tradicional pizza romana, preparada com farinha 
especial, azeite de oliva e fermentação prolongada





Primi piatti

Secondi piatti

Risoto de camarão
Arroz arbóreo, camarões temperados e puxados na 
manteiga, finalizado com tomate fresco e parmesão.

Filetto alla Milanese 
Filet mignon empanado em nossa farinha especial com 
receita da casa, servido com salada de batata e rúcula.

Carbonara
Massa de Grano Duro, gema de ovo, parmesão ralado 
e cubos de panceta frita.

Spaghetti ai Pomodoro
Massa de grano duro servida com nosso molho de 
tomate pelado.
Com Polpette   40,90

Lasagna Bolognese
Receita tradicional La Ficazza feita de massa fresca, 
queijo e molho bolognesa.

Risoto caprese
Arroz arbóreo, mozzarella de búfala, tomate fresco, 
molho pesto, manjericão e parmesão.

Filetto alla Parmigiana
Filet mignon empanado em nossa farinha com receita 
da casa e servido com nosso molho pomodoro, 
mozzarella de búfala.
Acompanha arroz branco e fritas.

Gnocchi della Fortuna
Massa artesanal, feita com batata cozida e servida com 
nosso tradicional ragu de linguiça.

Spaghetti ai Frutti di Mare
Massa de grano duro preparada com tomate 
fresco, lâminas de alho, camarões, mexilhão 
meia casca e anéis de lula puxados em molho a 
base de vinho branco e azeite extra virgem.

Melanzane alla Parmigiana
Berinjela empanada e frita, servida com nosso 
molho pomodoro, mozzarella de búfala e 
parmesão. 
Acompanha arroz.

55,90

58,90

58,90 34,90

50,90

45,00

62,90

40,90

88,90 44,90



Costa Amalfitana



Insalata
Prosciutto crudo
Mix de folhas, tomatinho cereja, queijo 
gorgonzola e presunto cru. 

Gambero
Mix de folhas, tomatinho cereja, azeitonas 
pretas e camarões grelhados.

Salmone Affumicato
Mix de folhas, tomatinho cereja, cenoura 
ralada e salmão defumado. 

La Ficazza
Mix de folhas, tomatinho cereja, azeitonas 
pretas e mozzarella búfala. 

52,90

52,90

52,90

32,90



Colazione
Croque Monsieur
Pão brioche tostado, mostarda, queijo e presunto cru, 
coberto com molho branco e gratinado ao forno.
Adicione ovo e transforme seu Monsieur em Madame + 2,90

Ovos
2 unidades de ovos fritos ou mexidos. 
Adicione bacon + 4,90

Toast La Ficazza
Pão brioche tostado servido com molheira de cream cheese ou 
manteiga e geleia de frutas.

Pão de queijo
Unid. 90gr.

Toast La Ficazza completo
Pão brioche tostado servido com ovos, bacon, cream cheese 
ou manteiga e geleia de frutas.  

Salmone Affumicato 
Pão brioche tostado, cream cheese, lâminas de salmão 
defumado, azeite trufado e dill. 

Croissant de presunto e queijo

Misto Quente 
Pão brioche tostado, presunto cozido e mozzarella de 
búfala. 

Muffin de Frango LOW CARB 
Produto artesanal feito com frango, farinha de amêndoas, leite 
vegetal e ervas.

Queijo Quente 
Pão brioche tostado e mozzarella de búfala.

32,90

9,9017,90

6,9027,90

31,90 9,90

19,90 14,90

19,90



Dolci
Focaccia de nutella com morangos
Focaccia de doce de leite com manga
Bombolone de nutella
Bombolone de doce de leite
Bombolone alla crema
Trio mini bombolones
Canoli Unid. 
(nutella, doce de leite ou creme patissiere)

Croissant de chocolate

Bolo Fatia
Fornada diária de bolos deliciosos. 
Consulte opções do dia. 

16,90
14,90
14,90
11,90
11,90
17,90
6,90

9,00

7,00



Drinks

Cervejas

Aperol Spritz
Gin Tônica Importado

Corona
Heineken, Becks, Stella
Brahma Zero
Michelob

Weissbier

34,90
34,90

14,00
12,90
10,90
12,90

34,50

Long Neck

Paulaner (Garrafa 500ml)



Cafe Especial

Chas

Non Alcoliche
Espresso
Ristretto
Doppio Duas doses de espresso

Americano Espresso e água quente

Machiatto Espresso manchado com leite

Latte Espresso com leite quente

Capuccino Espresso com leite cremoso

Mocha Espresso, leite cremoso e chocolate

Choconup Chocolate quente cremoso

Matcha Orgânico importado

Chás Ver opções do dia

Água mineral 
Água mineral c/ gás
Limoneto
Refrigerante lata
Ice Tea Pêssego e limão

Suco de Uva Integral

7,90
7,90
13,90
9,00
7,90
9,90
13,90
13,90
10,90

17,00
7,90

6,50
6,90
6,90
6,90
6,90
13,90

´ 

´ 



Nosso diferencial
Aqui no La Ficazza, todos os produtos são produzidos com farinha 
especial, sem conservantes, por meio do processo de fermentação 
natural (lenta) com Levain cultivado a mais de 100 anos da Itália e 

de forma totalmente artesanal.



Paes
Pão Italiano filão 350gr.

Pão nozes com gorgonzola 350gr.

Pão cacau 350gr.

Pão lingüiça com provolone 350gr.

Pão de linguiça com açafrão 350gr.

Tortano de calabresa com queijo 500gr.

Tortano de torresmo com canastra 500gr.

Pão  parmesão 350gr.

Pão de azeitona 350gr.

Pão multigrãos 350gr.

Pão semi integral 350gr.

Levito madre 2 unid.

18,90
29,90
27,90
29,90
27,90
40,90
40,90
27,90
27,90
29,90
24,90
18,90

~ 



Piemonte



Box Capri

Box Sorrento

Box Amalfi

Box Siena

Box Matera

4 a 6 pessoas

1 a 2 pessoas

3 a 4 pessoas

Antepastos 

Flores
Frutas 

4 a 6 pessoas

1 a 2 pessoas

1 Pão Italiano 375gr.

1 Pão Parmesão 350gr.

1 Tortano de Pepperoni 500gr.

1 Burrata de búfala com tomatinho cereja 
ou presunto parma e molho pesto

4 Antepastos a escolha (150gr. cada)

1 Caixa presente

1 Pão parmesão 350gr.

1 Baguete rústica 180gr.

3 Antepastos a escolha (150gr. cada)

1 Caixa presente

1 Pão Italiano 375gr.

1 Pão Parmesão 350gr.

1 Burrata de búfala com tomatinho cereja  
ou presunto parma e molho pesto

3 Antepastos a escolha (150gr. cada)

1 Caixa presente

Sardela, alichela, caponata, tapenade, ragu de 
linguiça e pasta de gorgonzola

1 Pão Italiano 375gr.

1 Pão Parmesão 350gr.

1 Burrata de búfala com tomatinho cereja 
ou presunto parma e molho pesto

4 Antepastos  a escolha (150gr. cada)

1 Focaccia de Nutella com morangos

1 Caixa presente

1 Pão Parmesão 350gr.

1 Baguete rústica 180gr.

1 Burrata de búfala com tomatinho cereja 
ou presunto parma e molho pesto

1 Caixa presente

R$198,90 

R$74,90 

R$162,90 

R$22,00

R$25,00

R$25,00

R$199,00 

R$114,90 



Box presente



Box Colazione
Piemonte

Veneto

Sicilia
1 Pão filão de azeitonas 350gr.

1 Pão filão Italiano 350gr. 
1 Foccacia doce de açúcar e canela 
1 Bread Roll de chocolate e canela 
1 Grissini 
1 Burrata com presunto parma 
1 Pasta de gorgonzola 200gr. 
1 Suco de uva integral 1l. 
3 Sachês de café 
2 Sachês de chá
1 Iogurte 500ml 
1 Caixa de Ferrero Rocher 
1 Uvas e damascos
1 Mix de castanhas 
1 Flores

1 Pão filão de azeitonas 350gr. 
1 Pão baguette 180gr.

1 Foccacia doce de açúcar e canela 
1 Grissini 
1 Burrata com presunto parma 
1 Pasta de gorgonzola 
2 Sucos de uva Integral 300ml 
2 Sachês de café 
1 Sachê de chá 
2 Iogurte 200ml

2 Trios de bombons Ferrero 
Rocher 
1 Uvas e damascos 
1 Flores 
1 Caixa presente

1 Pão baguete 180gr.

1 Foccacia doce de açúcar e canela 
1 Grissini 
1 Suco de uva integral 300ml 
2 Sachês de café com Drip 
1 Sachê de chá 
1 Iogurte 200ml 

1 Geléia de frutas 
1 Pasta de gorgonzola 
1 Trio de bombons Ferrero Rocher 
1 Uvas e damascos
1 Flores 
1 Caixa presente

R$ 280,00 R$ 215,00 

R$ 190,00



Nosso Emporio´


