Київ, вул. Січових Стрільців, 82,
+38 067 823 82 82; +38 044 486 79 79,
www.famiglia.com.ua

ДИТЯЧЕ МЕНЮ /
KIDS MENU

ДЕСЕРТИ / DOLCI

КАШI / PAPPE
г/грн

Вівсяна каша на молоці з кіноа /
Pappa d’avena al latte con quinoa........... 250/98,00

г/грн

г/грн

Каша із трьох видів злаків з овочевим
тартаром та гарбузовим маслом
Pappa di tre tipi dei cereali con tartare
di verdure e burro di zucca.................... 160/125,00

ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ / ANTIPASTI FREDDI
Свіжі овочі (огірки та томати) /
Verdure fresche (cetrioli e pomodori)....... 150/109,00

Брускета з мортаделою /
Bruschetta alla mortadella.................... 100/97,00

ПЕРШІ СТРАВИ / ZUPPE
Овочевий крем-суп /
Zuppa crema di verdure......................... 250/95,00

Бульйон з курячими польпете /
Brodo con polpette di pollo................... 250/97,00

ДОМАШНЯ ПАСТА / PASTA FATTA IN CASA
Фарфалле з вершковим соусом /
Farfalle con salsa di panna.................... 120/98,00

Равіолі з кроликом /
Ravioli al coniglio................................. 160/197,00

ПІЦА / PIZZA
Маргарита / Margherita........................ 200/89,00
Піца з шинкою та томатами чері /
Pizza con prosciutto e pomodori ciliegini... 260/129,00

Піца з шоколадом /
Pizza con cioccolatto............................ 260/197,00

ОСНОВНІ СТРАВИ / PRIMI PIATTI
Курячі котлети (на пару) з картопляним пюре /
Cotolette di pollo (al vapore)
con purè di patate......................... 130/100/125,00
Домашні спагеті в томатному соусі з польпете
із телятини / Spaghetti fatti in casa al sugo
di pomodoro e polpette di vitello....... 320/197,00

Лосось (на пару) з картопляним пюре /
Salmone (al vapore)
con purè di patates........................ 100/120/357,00

Оладки зі сметаною та кленовим сиропом /
Frittelle con panna acida
e sciroppo d’acreo............................ 180/30/136,00
Тапіока на кокосовому молоці зі свіжим манго
Tapioca al latte di cocco
con mango fresco................................. 250/217,00
Пана Кота з полуничним джемом /
Panna cotta con marmellata di fragole... 120/127,00

г/грн

Сирники з домашнім варенням і сметаною /
Syrnyky (frittelline di ricotta) con marmellata
fatta in casa e panna acida............. 200/50/139,00
Канолі по-сицилійськи /
Cannoli siciliani............................... 110/50/169,00
Морозиво ІCE ROLL / GELATO ICE ROLL... 79,00
Унікальна пропозиція від ресторану La Famiglia- машина для
приготування морозива ICE ROLL! Морозиво та сорбет, яке ми
готуємо власноруч з натуральних інгредієнтів за 3-5 хвилин.
(За бажанням майстер клас) /
È un gelato e sorbetto artigianali che prepariamo
da ingredienti naturali in 3-5 minuti. (Il masterclass su richiesta)

ДОМАШНІ ІТАЛІЙСЬКІ ЛИМОНАДИ / LIMONATE ITALIANE FATTE IN CASA
Грейпфрутово-імбирний /
Pompelmo-zenzero................................ 250/59,00

Лимонно-лаймовий /
Limone-lime........................................... 250/59,00

СІК ІЗ СВІЖИХ ФРУКТІВ / SPREMUTE
Апельсин, Яблуко, Морква /
Arancia, mela, carota.............................. 200/96,00

Ананас /
Ananas ................................................. 200/196,00

СМУЗІ / FRULLATO
Шпинат, манго, ананас, банан /
Spinaci, mango, ananas, banana.......... 300/125,00

Ожина, чорниця, полуниця /
Mora, mirtillo, fragola........................... 300/125,00

МОЛОЧНІ КОКТЕЙЛІ НА ОСНОВІ ДОМАШНЬОГО МОРОЗИВА /
MILK COCKTAILS DI GELATO ARTIGIANALE
Шоколадний /
Cioccolatto............................................ 450/127,00

Фрікшейк /
Freakshake........................................ 450/212,00

Полуничний /
Fragola.................................................. 450/127,00

Готується на основі домашнього морозива, горіхів,
канолі та печива савоярді /
Fatto di gelato artigianale, noci, cannoli e savoiardi

ГАРЯЧІ НАПОЇ / BEVANDE CALDE
Какао з маршмелоу /
Cacao con marshmellow........................ 300/72,00

Шоколадне молоко з какао/
Latte al cioccolatto con il cacao............ 200/97,00

