
Salads
Herby Caesar   
romaine Lettuce, Mint, Coriander, Croutons, Cucumbers, shaved Parmesan, Grilled 
Chicken

suPerFood saLad  
Quinoa, baby spinach, Mint, Parsley, Pepperdews, Feta, Cherry Tomatoes, roasted 
almonds

MediTerranean saLad   
Tomato, red onion, Cucumber, Green Pepper, dill, Mint, oregano, Kalamata olives, 
Feta Cheese, Tossed in balsamic Vinaigrette 

KaLe & FiGs  
Kale Leaves, sundried Figs, roasted Pecans, black Pepper, sesame seeds, Tossed in 
avocado Honey dressing

sMoKinG saLMon  
smoked salmon Trout, Cottage Cheese, Fresh basil, rocket, Micro Greens, Tomato, 
onion, Caper berries & asparagus, drizzled with olive oil & served with melba toast  

Exclusive Lunch Deals
available from 11:30am to 5:00pm 

Pizza sLiCe (any 2 Pizza ToPPinGs),  MiCro VeGGie 
rainbow saLad, drinK  

PasTa, MiCro saLad, drinK  

Sides 
buFFaLo CHiCKen winGs  
spicy or bbQ sauce, served with Celery & Carrots, Gorgonzola ranch dressing

GarLiC KnoTs  
Garlic butter sauce, Parmesan Cheese, Gorgonzola ranch 

MozzareLLa sTiCKs  
served with aioli sauce or Tomato sauce

Desserts 
rKT - (riCe KrisPie TreaTs)  

Classic apple Pie (add vanilla ice Cream 12aed) 

Molten Lava Cake (add vanilla ice Cream 12aed)   
Chocolate Cake with a gooey center

berry Primo Pizza   
nutella, strawberries, blueberries, sugar Coated walnuts, Chocolate

Caramel slice   
biscuit base, layered with chewy homemade caramel and topped with chocolate

sweet Tooth Fudge (4pcs)  

Jacopo Tiramisu   
Mascarpone cheese, Coffee, Cocoa Powder, biscuits

House Made Dressings Choices 
balsamic Vinaigrette, Lemon Vinaigrette, Caesar dressing, Honey dijon dressing , Gorgonzola ranch

ً اختيارك من الصلصات المصنوعة منزليا
اخلل البلسمي ,خل الليمون ,صلصة السيزار ,صلصلة اخلردل مع العسل ,صلصة جورجنزوال الرانش

We are in Dubai (UAE)

 The Green’s off Sheikn Zayed (Next to Tecom) 
in The Village Shopping Center (Next to Choitrams)

 Platinum One Hotel, Al Barsha South, Arjan

    (Next to Miracle Garden)

السلطات
 هرييب سيزار 

خس، نعنع، كزبرة، قطع خبز محمص، اخليار، رقائق البارميزان، الدجاج املشوي

األطباق الجانبيه
 أجنحة دجاج البافالو 

الصلصة احلارة أو الباربيكيو تقدم مع الكرفس واجلزر، صلصة جورجنزوال الرانش

الحلويات
كعكة األرز الحلوة 

عروض وجبة الغداء
رشيحة البيتزا )مع أي إضافتان(، سلطة الفيجي رينبو 

الصغرية، مرشوب 
 باستا، سلطة صغرية، مرشوب

سلطة السوبر فود 
كينوا، أوراق السبانخ الصغيرة، نعنع، بقدونس، الفلفل، جبنة الفيتا، 

الطماطم الكرزية، اللوز احملمص

سلطة املديرتنيان 
الطماطم، البصل األحمر، اخليار، الفلفل األخضر، الشبت، النعناع، أوريجانو، 

زيتون الكاالماتا، جبنة الفيتا مع صلصة اخلل البلسمي

سلطة أوراق اللفت والتني   
أوراق اللفت اجملففة، التني اجملفف، جوز البقان احملمص، الفلفل األسود، بذور 

السمسم مع صلصة األفوكادو العسل

سلطة السلمون املدخن   
سمك السلمون املدخن، اجلنب، الريحان الطازج، اجلرجير، أوراق خضار طازجة، 

الطماطم، البصل، التوت والهليون اجملفف يقدم مع خبز املالبا احملمص

غارلك نوتس     
صلصة زبدة الثوم، جبنة البارميزان، صلصة جورجنزوال الرانش

كعكة التفاح الكالسيكيه )ميكن اضافة ايس كريم الفانيال ٢١ درهم(     
مولتان الالفا كيك )ميكن إضافة ايس كريم الفانيال ٢١ درهم(

كعكة الشوكوالتة محشوة بالشوكوالتة اللزجة     

أصابع املوزاريال      
تقدم مع صلصة أيولي أو صلصة الطماطم

بري برميو بيتزا       
شوكوالتة النوتيال، الفراولة، التوت البري، اجلوز املغطى بالسكر، الشوكوالتة

كراميل ساليس       
قاعدة من البسكويت مغطاة بطبقة من الكراميل املصنوع منزليا وقطع من الشوكوالتة

ياكوبو تريامسو        
جنب املسكربونه، قهوة، بودرة الكاكاو، البسكويت

سويت توث فدج )٤ قطع(       
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www.francescocafe.com

francescospizzacafe

francescospizzacafe

francescosdubai

On-line order:
Media inquires bryan@francescocafe.com



 

Signature Pizzas
MarGHeriTa  (V)  
Tomato base, bocconcini Cheese, eVoo, Parmesan, basil after bake 

PriMo (V) 
roasted Garlic base, Mushroom, Kalamata olives, Mozzarella, Fontina Cheese, Goats 
Cheese, Parsley, Cherry Tomatoes after bake

CLassiC PePPeroni  
Tomato sauce base, Mozzarella, beef Pepperoni

FLaMin KiTCHen 
Tomato base, Mozzarella, beef Pepperoni, Mushrooms, black olives, Jalapeño, Chili 
Flakes

da GLoria  
basil Pesto base, Mozzarella, Goats Cheese, rocket (after bake), Cherry Tomatoes, 
roasted red Peppers, Parmesan, (Tossed Together in) Honey dijon dressing  

CHieF Hawaiian   
Tomato base, Mozzarella, Turkey Ham, Pineapple 

bresaoLa LoVes roCKeT
Tomato sauce base, Mozzarella, bresaola (air dried beef) (after bake), rocket, 
Parmesan

daTe PaLM   
olive oil base, Mozzarella, bresaola (air dried beef), dates, rosemary, Gorgonzola 
Cheese , balsamic Glaze (after bake)

KaraTa Kid   
Tomato sauce base, Mozzarella, oregano

aToMiC rosTer   
Tomato base, Mozzarella, italian sausage, roasted red Peppers, Parmesan, basil

Hawaii bbQ   
(spicy) bbQ base, Mozzarella, Chicken, Pineapple, red onion, Coriander

buFFaLo CHiCKen 
Tomato base, Mozzarella, Chicken, Jalapeño Peppers, buffalo sauce, Gorgonzola 
dressing on the side 

FeLix sPeCiaL  
Tomato base, Mozzarella, italian sausage, beef Pepperoni, roasted red Peppers, 
Kalamata olives, Parmesan 

deserT bLaze (V)  
Tomato base, Mozzarella, bocconcini, Feta Cheese (after bake), rockets (after bake), 
Cherry Tomatoes (after bake).

wHiTe Pie (V)  
alfredo sauce base, Mozzarella, ricotta Cheese, Parmesan, oregano

iTaLian sTaLLion 
Tomato base, Mozzarella, italian sausage, Mushrooms, red onions, Parsley 

brooKLyn Pie  
Garlic infused Tomato base, Mozzarella, beef Pepperoni, italian sausage, ricotta 
Cheese, oregano

VeGGie (V) 
Tomato base, Mushrooms, Green peppers, red onion, Cherry Tomatoes, Mozzarella, 
Parsley

FirePie   
olive oil base, sliced roasted Potatoes, Grilled Chicken, Mozzarella Cheese, 
Caramelized onions

FieLd MusHrooM   
roasted Garlic base, Mozzarella, ricotta, Mushrooms, roasted red Peppers, 
oregano

البيتزا المميزة
  مرغريتا

صلصة الطماطم، جبنة بوكنشيني، ايفو، جبنة بارميزان، الريحان بعد اخلبز

باستا فرانشيسكو
 السباغيتي مع كرات اللحم عىل الطراز القديم

كرات اللحم صناعة منزليه، صلصلة الطماطم، الريحان الطازج، جنب الغرانا

ساندويشات الفاير
 الربونكس 

بيف بيبروني، البصل املقلي، الفلفل احللو األحمر املشوي، جنب املوزاريال، جنب 
الفيتا، جنب البارميزان

اصنع البيتزا الخاصة بك
الجنب فقط

مرغريتا)جبنة بوكنشيني(

اختر صوص قاعدة البيتزا
برميو

صلصة الثوم املشوي، الفطر، زيتون الكالماتا، جبنة املوزاريال، جبنة الفنتينا، 
جبنة املاعز، البقدونس، الطماطم الكرزية بعد اخلبز 

البيربوين الكالسكيه  
صلصة الطماطم، جبنة املوزاريال، بيف بيبروني

فالمينغ كيتشني 
صلصة الطماطم، جبنة املوزاريال، بيف بيبروني، الفطر، الزيتون األسود، فلفل 

الهلبينوس، الفلفل احلار

دا غلوريا 
صلصة ريحان البيستو، جبنة املوزاريال، جبنة املاعز، جرجير بعد اخلبز، الطماطم 

الكرزيه، الفلفل األحمر املشوي، جبنة البارميزان، خلطة العسل وخردل الديجون 

الشيف الهاواي 
صلصة الطماطم، جبنة املوزاريال، شرائح الديك الرومي، أناناس

برزاولة لوفز روكت 
صلصة الطماطم، جبنة املوزاريال، شرائح حلم البرزاولة بعد اخلبز، جرجير، 

جبنة البارميزان

ديت بامل 
صلصة زيت الزيتون، جبنة املوزاريال، حلم البرزاولة، التمر، الروزماري، جبنة 

اجلورجونزال، صلصة البلسميك بعد اخلبز

كارايت كيد 
صلصة الطماطم، جبنة املوزاريال، أوريجانو

اتوميك روسرت
صلصة الطماطم، جبنة املوزاريال، الصوصج االيطالي، الفلفل األحمر املشوي، جبنة البارميزان، الريحان

هاواي باربيكو
صلصة الباربيكو احلارة، جبنة املوزاريال، الدجاج، األناناس، البصل األحمر، البقدونس

بافالو شيكن
صلصة الطماطم، جبنة املوزاريال، الدجاج، فلفل الهلبينو، صلصة البافالو، 

خلطة جبنة اجلورجونزال على جانب الطبق 

فيلكس سبيشال
صلصة الطماطم، جبنة املوزاريال، الصوصج االيطالي، بيف بيبروني، الفلفل 

األحمر املشوي، زيتون الكالماتا، جبنة البارميزان

باستا ألبيني مع الصوصج 
الصوصج االيطالي، صوص الطماطم الوردي، البصل األحمر املشوي، جنب املاعز املفتت

باستا ألبيني مع صلصة األلفريدو 
صلصة األلفريدو املصنوعة في املنزل، الدجاج املشوي، الفطر الطازج، البقدونس

سباغتي أو باستا ألبيني آرابيتا 
صلصلة الطماطم، الفلفل األحمر، جنب البيكورينو، الريحان الطازج

سباغتي مع كرمية البيستو والدجاج 
بيستو الريحان، الدجاج املشوي، الطماطم اجملففة، جنب البارميزان

وول سرتيت 
اجلرجير، حلم البرزاولة، جنب املوزاريال، زيتون الكالماتا، صلصلة اخلردل والعسل

فايف بوينتس  
صوص الباربكيو، الدجاج املشوي، البصل األحمر، جنب املوزاريال، الكزبرة

تربيكا   
صوص بيستو الريحان، الطماطم، السبانخ الصغير، جنب البوكنشيني، اخلل البلسمي

جريت جونز 
شرائح حلم الديك الرومي، فلفل الهلبينوس، جنب املوزاريال، صوص األلفريدو، جنب الريكوتا

الالزانيا مع اللحم
البصل، اللحم، الريحان، صلصة الطماطم، شرائح الالزانيا، جبنة املوزاريال، 

جبنة البارميزان، باستا الالزانيا، الثوم

الالزانيا مع الخضار
اجلزر، األوريجانو، السبانخ، الفطر، الكوسا، جبنة الريكوتا، جبنة املوزاريال، جبنة البارميزان

ماك اند شيز - مطبوخة على طريقة فرانشيسكو

ديزرت بليز
صلصة الطماطم، جبنة املوزاريال، جبنة بوكنشيني، جبنة الفيتا بعد اخلبز، 

اجلرجير، الطماطم الكرزيه

وايت باي
صلصة األلفريدو البيضاء، جبنة املوزاريال، جبنة الريكوتا، جبنة البارميزان، أوريجانو

ايتاليان ستاليون
صلصة الطماطم، جبنة املوزاريال، الصوصج االيطالي، الفطر، البصل األحمر، البقدونس

بروكلني باي
صلصة الطماطم والثوم، جبنة املوزاريال، بيف بيبروني، الصوصج االيطالي، 

جبنة الريكوتا، أوريجانو

فيجي
صلصة الطماطم، الفطر، الفلفل األخضر، البصل األحمر، الطماطم 

الكرزيه، جبنة املوزاريال، البقدونس

فاير باي
صلصة زيت الزيتون، شرائح البطاطا املشوية، الدجاج املشوي، جبنة 

املوزاريال، البصل املقلي

فيلد مرشوم
صلصة الثوم املشوي، جبنة املوزاريال، جبنة الريكوتا، الفطر، الفلفل األحمر 

املشوي، أوريجانو

Build your own
PLain CHeese   

MarGHeriTa (boCConCini CHeese) 

Choose your base
Tomato 
roasted Garlic 
basil Pesto 

الطماطم 
الثوم املشوي

بستو الريحان

bbQ 
white sauce 
eVoo

الباربكيو 
الصوص األبيض

ايفو

CHeese ToPPinGs 
Mozzarella 
Feta 
Fontina
Goats Cheese   
 

Gorgonzola
bocconcini  
ricotta  
 

إضافات الجنب 
املوزاريال
الفيتا 
فونتينا

جنب املاعز   

اجلورجونزال
بوكنشيني  

ريكوتا  
 

VeGeTabLe ToPPinGs
basil
Garlic
Fresh Capsicum
roasted Capsicum
Jalapeño Peppers
black olives
Fresh Mushroom

red onions
Pineapple
Tomatoes 
baby spinach
rocket
artichokes Hearts

إضافات الخرضاوات 
الريحان

الثوم
الفلفل احللو الطازج
الفلفل احللو املشوي

فلفل الهلبينوس
الزيتون األسود
الفطر الطازج

البصل األحمر
األناناس

الطماطم
السبانخ الصغيرة

اجلرجير
قلب اخلرشوف

non - VeGGie ToPPinGs
bresaola
anchovies
Turkey Ham 

roasted Chicken
italian sausage 
beef Pepperoni 

إضافات اللحوم
حلم البرزاولة

سمك األنشوفيس
حلم الديك الرومي 

الدجاج املشوي
الصوصج االيطالي 

بيف بيبروني  

Francesco's Pastas
oLd FasHioned sPaGHeTTi & MeaT baLLs  
House Made Meatballs, simmered Tomato sauce, Fresh basil, Grana Cheese

Penne & sausaGe  
italian sausage, Tomato Pink sauce, roasted red onions, Crumbled Goats Cheese

Penne aLFredo  
scratch – Made alfredo, Grilled Chicken, Fresh Mushrooms, Parsley

sPaGHeTTi or Penne arrabiaTTa  
simmered Tomato sauce, red Chill, Pecorino, Fresh basil

CreaMy CHiCKen PesTo sPaGHeTTi  
basil Pesto, roast Chicken, sundried Tomato, Parmesan Cheese

beeF LasaGna  
onion, beef, basil, Tomato sauce, Lasagna sheets, Cheddar Cheese, Parmesan 
Cheese, Lasagna Pasta, Garlic

VeGeTarian LasaGna  
Carrots, oregano, spinach, Mushroom, zucchini, ricotta, Mozzarella, Parmesan Cheese

MaC & CHeese (V) - done the Francesco’s way

FireSubs 
bronx   
beef Pepperoni, Caramelized onion, roasted red Pepper, Mozzarella, Feta Cheese, 
Parmesan

waLL sTreeT  
rocket, bresaola, Mozzarella, Kalamata olives, Honey dijon 

FiVe PoinTs  
bbQ sauce, Grilled Chicken, red onion, Mozzarella, Coriander 

TribeCa   
basil Pesto, Tomato, baby spinach, bocconcini Cheese, balsamic reduction

GreaT Jones 
Turkey Ham, Jalapeños, Mozzarella, alfredo sauce, ricotta
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