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La Famiglia Catering – провідна компанія в Україні по 

плануванню і організації виїзних свят найвищого рівня. Ми -

лідери галузі більше 3 років, від моменту заснування.

Головний офіс компанії розташовано в Києві. Наш досвід і 

можливості дають змогу реалізовувати вишукані заходи по 

всій Україні. 

Все для надзвичайних і унікальних свят.





Команда La Famiglia Catering – експерти у сфері виїзного 

обслуговування. Ми прагнемо віднайти баланс знань і 

досвіду, щоб вдало поєднати їх з інноваціями та 

креативністю.

Наші події – це бездоганно реалізована мрія клієнта.

Послуги включають підбір локації, відповідної концепції, 

меню, готового рішення по декору та сервіруванню.





Від кава-брейку до комплексного обслуговування заходу, 

увага до деталей та схильність до довершеності кожного 

етапу - те, що відрізняє La Famiglia Catering.

Ми гнучкі в своєму підході, та досить жорсткі у цілях, які 

ставимо перед собою. Фірмовий стиль під час проведення та 

організації кожного свята. Кожного!





Натхнення переслідує нас усюди: від сезонного меню, до 

пошуку особливих компонентів.

La Famiglia Catering – виняткова репутація гастрономічного 

смаку.

Якісні продукти, вишукані рецепти і авторська подача страв. 

Наші кухарі відповідально ставляться до приготування їжі. 

Ретельна творчість за стандартами ресторану. Талант, який 

здатен перетворити кухню на театр, а страви – на видовища.





La Famiglia Catering – це працююча система корисних і 

якісних стосунків з цілим рядом партнерів в межах Києва і 

України. 

Багатий вибір сертифікованих  локацій у вашому 

розпорядженні. 

Ми знайдемо ідеальний фон для ваших особливих подій. 

Разом з нами ваші мрії стануть реальністю.





. 

Ми проводимо творчі пошуки та гастрономічні 

експерименти, щоб перевершити очікування гостей.

Світський захід, коктейльна вечірка, чи весілля на даху? Ми 

знайдемо секретний інгредієнт унікальності вашого свята. 

Неповторне залишається в пам’яті назавжди.





La Famiglia Catering працює з власною командою офіціантів. 

Команда, яка проходить програму внутрішнього навчання, 

що гарантує найвищу кваліфікацію стандартів 

обслуговування.

Чарівність та професіоналізм – риси, властиві нашому 

персоналу. Дбайливе обслуговування та гостинність –

непорушні принципи компанії.





Люди – наша головна цінність. 

Команда La Famiglia Catering повністю розділяє погляди і 

принципи компанії. Кожен учасник прагне досягти ідеалу у 

тому, що робить, для яскравих подій, які ви запам’ятаєте. Ми 

захоплені кейтерингом і насолоджуємося результатами, яких 

досягаємо щодня.

Видатні свята у відповідності з вашими побажаннями, 

баченням та відображенням особистого стилю. Новий 

погляд на урочистості!



La Famiglia Catering

вул. Дегтярівська, 21-г

Київ

Україна

044 390 1212

catering@famiglia.com.ua

https://www.facebook.com/famigliacatering/
https://www.instagram.com/famiglia_catering/?hl=uk





