
Pedidos realizados até o dia 7 de maio e entregues 
na véspera terão desconto de 10% sobre o valor dos 
pratos (exceto sobre a taxa de entrega e bebidas), 
mediante pagamento de 30% de sinal.

Pedidos realizados no dia serão processados pela 
ordem de chegada e estarão sujeitos à disponibilidade 
de estoque e dos horários de entrega ou retirada.

Os pedidos poderão ser feitos por telefone ou WhatsApp 
e, por medida de segurança e para evitar aglomeração, 
as encomendas serão entregues em domicílio.
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Karina:     (11) 97682-1001
Carlucio:  (11) 94760-0730
Gisele:      (11) 99133-2980

Telefone: (11) 2915-7344
delivery.lamamma.com.br

PEDIDOS
ANTECIPADOS:

PEDIDOS NO
DIA DAS MÃES:

Faça seu pedido (das 9h às 20h):
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DELIVERY

Peça por telefone e
receba na sua casa com
conforto e segurança



Informamos que o funcionamento do restaurante no Dia das Mães estará 
condicionado à fase em que a cidade estiver enquadrada, de acordo com o 
Plano SP. Caso esteja aberto, todo nosso cardápio será também servido nas 
mesas, com todos os protocolos de segurança recomendados, respeitando 
os limites de ocupação. Consulte nosso site, redes sociais e telefone.

KIT MASSAS ESPECIAIS__R$ 90,00
• Gnocchi recheado (queijo brie)
• Mezzalune tricolor (queijo brie e damasco)
• Mezzalune do chef (mozzarella e manjericão)
• Raviolo (mozzarella e raspas de limão)
• Rondelli três queijos (mozzarella, provolone 
   e requeijão)
• Canelone misto (presunto e mozzarella)
• Canelone de ricota

KIT MASSAS CLÁSSICAS__R$ 76,00
• Capeletti de carne
• Ravioli de frango
• Ravioli de ricota c/ castanha (massa verde)

MOLHOS
• Sugo
• Branco
• Napolitano (tomate, manjericão, 
   azeite e mozzarella de búfala)
• Do Chef (tomate, manjericão e azeite)

LASANHA (montada)
 P__R$ 90,00
 M__R$ 135,00
 G__R$ 180,00

ASSADOS INTEIROS (kg)
• Lombo da Mamma ao molhor de ervas 

(recheado com provolone, bacon e alho poró)__ R$ 143,00
• Frango recheado com farofa__ R$ 56,00 (unidade)

TORTAS / QUICHES / CUSCUZ
• Torta de frango com Catupiry__ R$ 49,00
• Torta de palmito__ R$ 47,00
• Quiche de alho poró__ R$ 47,00
• Quiche margherita__ R$ 47,00
• Cuscuz de palmito__ R$ 43,00

SOBREMESAS
Tiramisú__ R$ 94,00 grande / R$ 15,50 individual
Mousse de chocolate__ R$ 61,00 grande / R$ 10,80 individual
Ravioli de chocolate (massa de 
chocolate recheada com creme 
de avelã sob calda de chocolate 
branco)__ R$ 15,50 individual

PRATOS ENTREGUES NA VÉSPERA
ESTARÃO NA TEMPERATURA 
DE RESFRIAMENTO. 
O AQUECIMENTO EM CASA 
SERÁ NECESSÁRIO.

KITS DE MASSAS 
PARA MONTAR EM CASA
(CADA KIT SERVE 
2 PESSOAS) 
• COMBINE MASSA E MOLHO
• ACOMPANHA PARMESÃO
  RALADO

QUE TAL UM VINHO PARA DEIXAR 
SEU ALMOÇO AINDA MAIS ESPECIAL?
CONSULTE NOSSA CARTA COM 
OS MELHORES RÓTULOS IMPORTADOS
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SOBREMESAS DO LA MAMMA:
SUA MÃE MERECE UM AGRADO...

ENTRADAS E SALADAS (porção 500g)
• Salpicão de frango__ R$ 54,00
• Maionese de legumes ou atum__ R$ 49,00
• Sardela ou Alichela__ R$ 33,75 (250g)
• Caponata siciliana__ R$ 67,50
• Berinjela italiana__ R$ 67,50

TRADICIONAIS
• Filé à parmegiana com arroz e batata sauté (p/ 3 pessoas)__ R$ 189,00
• Filé de frango à parmegiana com arroz e batata sauté (p/ 3 pessoas)__ R$ 141,00
• Polpettone com talharim ao sugo (p/ 2 pessoas)__ R$ 108,00
• Salmão ao gorgonzola e alcaparras – filés de salmão marinados no vinho branco 

sobre rodelas de batata, regados ao molho de creme de leite, gorgonzola 
e alcaparras e arroz branco (p/ 2 pessoas)__ R$ 130,00

• Bacalhau ao forno – postas de bacalhau do porto (Gadus Morhua) assadas com batata, 
tomate, cebola, pimentões e ovos cozidos e arroz branco (p/ 2 pessoas)__ R$ 210,00
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