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La Famiglia Catering – компанія виїзного 
обслуговування ресторанного рівня. 

Досвід 12 легендарних ресторанів La Famiglia, 
помножений на професіоналізм команди і 
бездоганний смак у всьому. 

Протягом 3 років роботи -  більше 1 700 заходів, 
які відвідали близько 250 тисяч гостей. 

Організація і проведення закритих і публічних 
заходів в масштабах Києва і України. 

Ідеальний сервіс, безкомпромісна якість, 
вишукане меню і готовність вражати. 

Про нас



Як ми працюємо
La Famiglia Catering створює 
справжні гастрономічні свята 
і незабутні спогади. Команда 
кухарів пропонує авторське меню 
індивідуально для кожного заходу. 

Ми враховуємо безліч нюансів: 
уподобання гостей, вегетаріанське 
меню та наявність дієтичних страв. 
Подача і сервірування – в найкращих 
традиціях високої кухні. 



БАНКЕТ
Бенкет — це урочистий захід, влаштований 
на честь особи або визначної події. Цей 
формат вважається найбільш еталонним. 
Бенкет передбачає витончене сервірування 
столів, лаконічний декор і індивідуальну 
подачу. Авторське меню на 3 000 позицій 
від Шеф-кухаря вражає навіть досвідчених 
гурманів.

ФОРМАТИ КЕЙТЕРИНГ-
ОБСЛУГОВУВАННЯ



ФУРШЕТ
Фуршет - формат прийому до 3000 гостей. 
Щоб зробити його вишуканим і демократичним, 
ми розробили універсальні варіанти меню: від 
стриманої ділової зустрічі до корпоративного 
заходу з делікатесними закусками.

Фуршетні лінії від Шефа
La Famiglia Catering вражають розмаїттям 
вибору: холодні і гарячі, м’ясні та сирні закуски, 
салат-бар та десертні станції в тематичній 
стилістиці і з шоу-подачею.

ФОРМАТИ КЕЙТЕРИНГ-
ОБСЛУГОВУВАННЯ



КОКТЕЙЛЬ
Коктейль – формат світського заходу.  Стильний 
бар з оригінальними напоями і коктейлями 
прикрасить вечірку, а витончені канапе і finger-
food стануть гастрономічним доповненням 
заходу. Ошатні офіціанти подбають про комфорт 
кожного гостя. Сяйво келихів і посмішок у стилі 
La Famiglia Catering.

ФОРМАТИ КЕЙТЕРИНГ-
ОБСЛУГОВУВАННЯ



КАВА-БРЕЙК Кава-брейк – це формат короткотривалої перерви (15-30 хв.), під час якої учасники і 
гості можуть перепочити, випити кави, поспілкуватися з колегами. Цей тип виїзного 
сервісу незамінний під час проведення бізнес-зустрічей, конференцій, офіційних 
заходів і презентацій. Кава-брейк передбачає подачу кави, чаю, випічки, десертів, 
легких закусок і прохолодних напоїв.

La Famiglia Catering – це найкращі сорти кави, новітнє обладнання і досвідчений 
персонал зі знанням іноземних мов.

ФОРМАТИ КЕЙТЕРИНГ-
ОБСЛУГОВУВАННЯ



ПРИВАТНІ
ПОДІЇ
Весілля 
День народження
Дитячі свята
Романтична вечеря
Святковий обід
BBQ-party
Виїзна дегустація
Cocktail party

Персональний підхід до організації приватних замовлень з 
врахуванням нагоди, концепції та вподобань. Гостинність, 
смачні та вишукані страви і незабутні емоції найкращих 
свят у стилі La Famiglia Catering.

ІНФОРМАЦІЙНІ 
ПРИВОДИ ПОДІЙ



КОРПОРАТИВНІ
ЗАХОДИ

Тімбілдінг
Корпоративи компаній

Церемонії нагородження
Офіційні зустрічі

ІНФОРМАЦІЙНІ 
ПРИВОДИ ПОДІЙ



Презентації продуктів/послуг
Відкриття Салону/Магазину
Промо-акції
Прес-конференції

PR-ЗАХОДИ

ІНФОРМАЦІЙНІ 
ПРИВОДИ ПОДІЙ



Конференції
Семінари
Фестивалі/концерти

ОСВІТНІ ЗАХОДИ
ІНФОРМАЦІЙНІ 
ПРИВОДИ ПОДІЙ

Якісний кейтеринг створює гостинну атмосферу заходу, 
та приємні враження у всіх учасників від самого заходу.



СТАТИСТИКА
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160 000
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216 000
гостей



ПАРТНЕРИ



Кожна подія – маленька історія і наша особиста гордість. 
Давайте святкувати разом!

Будемо раді відповісти на ваші запитання
та надати додаткову інформацію.

044 390 12 12
Lfc.com.ua

http://Lfc.com.ua

