The Menu #08
M AIN DIS HES • DRINKS • DESSERTS

Välkomna!
HOS OSS FINNS DET ALLTID NÅGOT GOTT ATT
ÄTA OCH DRICKA. VARFÖR INTE KOMBINERA
DIN MIDDAG MED NÅGRA SERIER BOWLING?

KVÄLLENS STRIKE:
BIFF, BOWLING &
BIRA – 299 KR

VÄRLDENS BÄSTA
LIGABOWLING
I den svenska elitserien
i bowling spelar några
av världens bästa bowlare. Bodens BS kom på
åttonde plats i förra årets
svenska elitserie. Följ
Bodens bowlare under
hösten och vintern när de
spelar mot några av världens bästa bowlingspelare
på Strajk Alley

”De ä int lätt å förklara
för en som int begrip”
Ingemar Stenmark

” Det blir lite olika
olika gånger.”


Kurt Olsson

Mark Twain

Classic bowl burger

139 kr

Hangover burger

179 kr

Ryggbiff

199 kr

Chokladfondant

strajkalley.se
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”Om du talar sanning
behöver du inte minnas något”

VÅRA
GÄSTERS
FAVORITER
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DINNER
BBB

burgers

BIFF, BOWLING & BIRA
kids menu
Pancakes			59 kr
Med vaniljglass & sylt
Hamburger 			
100% nötkött med sallad, dressing
& pommes frites

69 kr

Cheeseburger		
69 kr
100% nötkött med ost, sallad, dressing
& pommes frites
Chicken Nuggets
59/79 kr
6 eller 9 bitar friterade nuggets med sallad
& pommes frites
Ice Cream			
Vaniljglass med chokladsås eller sylt

39 kr

Ryggbiff, valfri öl
& en timme bowling
299 kr
(alkoholfritt alternativ finns)
Ryggbiff med pepparsås, frästa grönsaker och
pommes frites
Endast ryggbiff

199 kr

Oxfilé
med pepparsås och pommes

249 kr

Från 95 kr/ barn
Boka på strajkalley.se

Strajk Burger
Sallad, lök, tomat, ost, rökt bacon,
hamburgerdressing

139 kr

Classic Bowl Burger
Sallad, lök, tomat, ost, rökt bacon,
garlic & herbs dip

139 kr

Triple Chili Burger
Sallad, lök, tomat, ost, rökt bacon,
jalapeñomix, chilibearnaise

155 kr

Bacon BBQ Street		
155kr
Sallad, lök, tomat, ost, rökt bacon, mango, rostade pumpakärnor, Bourbon BBQ dip

TILLVAL VARMRÄTTER 10 KR/ST

Hangover Burger		
179 kr
Sallad, lök, tomat, ost, rökt bacon,
chilibearnaise, Bourbon BBQ dip, Lökringar

Sötpotatispommes
istället för vanliga

Norrbottens stolthet
Burger			169 kr
Sallad, lök, tomat, ost, souvasskav,
västerbottenscreme dip

Extra dipsås
Extra potatis/pommes

Alla burgare kan serveras
som vegetarisk

Extra sås

dESSERT
BOWLINGKALAS
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Chokladfondant

69 kr

med Vanilj- &
apelsin glass		
Glass med chokladsås 39 kr

strajkalley.se

DINNER
PIZZA

PASTA 99 KR

Alla pizzor innehåller tomatsås och ost

inkl lök, paprika, färska champinjoner

STANDARD

Oxfilépasta - Oxfilé, pepparsås
Kycklingpasta - Kyckling, currysås
Kebabpasta - Kebabkött, kebabsås

Vesuvio - Tomatsås, ost, skinka
Capricciosa - Skinka färska champinjoner
Hawaii - Skinka, ananas

SALLADER 99 KR

Vanlig 75 kr • Panpizza 99 kr • Familjepizza 240 kr

EXTRA

Vanlig 85 kr • Panpizza 110 kr • Familjepizza 260 kr
Kebabpizza - Kebabkött, färska champinjoner, lök,
pepperoni, kebabsås
Calzone - Tomatsås, ost, skinka (inbakad)

DE LUXE

Vanlig 110 kr • Panpizza 130 kr • Familjepizza 290 kr
Azteka - Oxfilé, paprika, salami, vitlök, färska tomater, jalapeño, stark sås
Bowling - Oxfilé. Salami, champinjoner, bearnaisesås,

STRAJK ALLEY SPECIALPIZZOR

Vanlig 129 kr • Panpizza 159 kr
Pizzorna är döpta efter svenska världsstjärnor
i bowling
Jenny Wegner - Vildmarksrökt bacon, mango, bour-

bon BBQ sås, hyvlad parmesan
Jesper Svensson - Souvasskav, västerbottenostcreme,
lingonchutney
Martin Larsen - Oxfilé, soltorkade tomater, rucola,
mozzarella, bearnaisesås

GRILLTALLRIK 99 KR

inkl sallad, tomat, lök
Kebabtallrik - Kebabkött, kebabsås
Kycklingtallrik - Kyckling, currydressing
Blandtallrik - Kyckling, kebabkött, currydressing,
kebabsås
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RED WINE
Barbera d´Asti Truffle Hunter
DOCG 2014		
69kr/279kr
Rubinröd färg med lila toner. Doften uttrycker
tydliga inslag av lila och rosaplommon.
Smaken är trevligt varm och sammetslen med
balanserade tanniner.

Kycklingsallad - Kyckling, currydressing
Blandsallad - Kyckling, skinka, currydressing
Räksallad - Räkor, ägg, vitlökssås
Grekisksallad - Oliver, fetaost

Barefoot Merlot
California		
69kr/279kr
Medelfylligt vin med smak av mörka körsbär,
plommon och choklad. Långt, fruktigt avslut med
mjuka tanniner.

White wine

Barbera d´Alba ”Egidio”
DOC 2015		
89kr/359kr
Ett vin som lagrats 18 månader på ekfat
Rubinröd färg med lila toner. Smaken är trevligt
och sammetslen med balanserade tanniner.

Barefoot Chardonnay
California 		
69kr/279kr
Druvorna till Barefoot Chardonnay skördades vid
optimal mognad nattetid för att bevara friskheten
i druvorna. Musten jäste svalt med noga utvalda
jästsorter vilket framhäver druvornas naturliga
smak- och fruktaromer.
Piemonte Chardonnay
DOC 2015 		
79kr/319kr
Ett vin med blommiga dofter av akacia och hagtorn som senare utvecklas i dofter av persika och
med små inslag av ananas och fläder. Smaken är
mjuk med en bra friskhet och utmärkt uthållighet.
Passar perfekt som ett aperitifvin eller mingelvin
Langhe Arneis ”Sofia”
DOC 2014 		
99kr/399kr
Doften har aromer av vita blommor, kamomill,
äpple, persika och hasselnöt. Passar perfekt till
alla typer av maträtter med vitt kött eller fisk eller
bara avnjuta det som ett aperitifvin.

Rosé wine

Barefoot White Zinfandel
California
69kr/279kr
Frisk och härlig smak av mosade jordgubbar,
hallon, solmogna päron och saftig ananas. Ett
mycket fruktigt vin med viss sötma och krispigt
avslut.
Langhe Rosate ”Dolcevita”
DOC 2015
99kr/399kr
Lite kraftigare rosé vin med inslag av röda vinbär, hallon, nässlor och blodgrapefrukt.
Passar till diverse rätter med fisk eller vitt kött
eller bara som ett aperitif vin eller mingelvin.

strajkalley.se

Ripasso Classico Superiore
”Podere Bertarole”
DOC 2013		
115kr/475kr
Har en smak av körsbär och plommon
med kryddiga toner av läder och peppar.
Robust kropp och komplex.
Amarone Valpolicella
Classico ”Terre di San Zeno”
DOC 2009 		
159kr/639kr
En mycket behaglig och len smak med en
intensiv och ihållande eftersmak.
Passar mycket bra till rött kött såsom oxfilé,
grytor på vilt, lagrade ostar eller bara som ett
vin för själen efter en god måltid.

ready
to drink
Bacardi Breezer		

69 kr

Briska cider 		

65 kr

(päron eller fläder)			

NON ALCOHOLIC DRINKS

Cola, Cola Zero, Fanta, Sprite 20
Loka, Loka Citron		 20
Apelsinjuice			
30
Alkoholfritt vin (Blue Nun, rött/vitt) 39
Lättöl 			20

kr
kr
kr
kr
kr

Beer
BOKA & BETALA DIN BANA

online.
FÅ 10 % RABATT

bottled
beer
Mariestads export 50 cl

Newcastle
brown ale 33 cl		
69 kr
Newcastle Brown Ale är en autentisk engelsk ale
med en unik och fyllig smak men ändå lätt att
dricka, vilket man gjort sedan 1927
69 kr

Det karaktärsfulla, bärnstensfärgade ölet har uppskattats av stora personligheter i alla tider. Ölets
unika smak kommer från en aningen bränd malt
samt humle av sorterna tyska Perle och Spalter
Select. Resultatet är ett mustigt, maltigt, brödigt
öl som belönar alla som avnjuter det.
Paulaner weissbier 50 cl 79 kr
Paulaner Hefe-Weissbier är ett gyllengult,
ofiltrerat och överjäst veteöl. Bryggs enligt tyska
renhetslagarna från 1516. Paulaner Hefe-Weissbier är marknadsledande Weissbier i Tyskland.
Starobrno 33 cl		
69 kr
Starobrno betyder gamla bryggeriet i Brno och
syftar på stadens gamla anor som bryggarstad.
Traditionen går ända tillbaka till 1243 då staden
tilldelades ett bryggarprivilegium av Vaclav I.

draft
beer

40 cl 50 cl

Norrlands guld 59 kr/69 kr
Det här är legendaren – ölet som tog oss dit där
vi är idag. Älskad av svenska folket för att den är
sig själv – inget trams. En rakryggad klassiker.
Heineken		
63 kr/72 kr
År 1873 skapades detta öl som skulle komma
att bli världens största och mest framgångsrika
internationella ölvarumärke. Än idag bryggs
Heineken enligt samma oförändrade recept.
Ship full of IPA
69 kr/84 kr
A Ship Full of IPA är vår kandidat till den
perfekta IPA:n. En solid maltkropp bestående av
Pislner, Cara Plus 150, Cara Aroma och Crystalmalt täcker ett brett spektra av maltens olika
karaktärsdrag och ger en härligt rödbrun färg
på 38 EBC. På den stadiga grunden ligger lager
av aromer från grapefrukt, melon, citrus och
en lätt blommighet som härstammar i amerikansk Cascade och Amarillo samt australiensk
Galaxyhumle. Balansen mellan malt och humle
accentueras av en kraftig beska på 40 EBU som
ger ett markant avslut.

Melleruds pilsner
ECO 33 cl			
63 kr
Melleruds Utmärkta pilsner är en modern rejäl
svensk lager som förbinder tradition med ett
genuint hantverkskunnande. Maltmixen är väl
avvägd mellan Pilsner- och Münchenermalt
vilket ger en fyllighet och kropp i ölet. Den sena
humlegivan med tjeckisk aromhumle bildar en
lätt humleblommighet.
Sol 33 cl			
59 kr
Ett riktigt original och en mycket omtyckt mexikansk klassiker. Med sitt ursprung från bryggeriet
”El Salto del Agua” utanför Mexico City har SOL
sedan starten 1899 obevekligen blivit en del av
den mexikanska andan. SOL står för självständighet och passion för frihet. Frihet att välja fritt och
fira varje dag utan fördomar eller kompromisser
– Espiritu Libre, Desde 1899.
Firestone Walker
Pale 31 33 cl			
69 kr
Firestone Walkers California Pale Ale heter Pale
31 och har fått sitt namn efter att Kalifornien
är USAs 31:a delstat. Pale 31 är en hyllning till
delstaten Kalifornien och dess smeknamn ”The
golden state”. Soliga dofter av citrus och blommor kommer av humlen och följs av en lättrostad
maltighet och en subtil bitterhet och ett rent friskt
avslut. Som Adrian Walker själv beskriver Pale
31 “it’s sunshine in a glass.

strajkalley.se
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IPA

Brutal Bulldog
double IPA 33 cl		
76 kr
Brutal Bulldog Double IPA är torrhumlad två gånger
och med en alkoholstyrka på 8,4% erbjudes en smakupplevelse utöver det vanliga. De två unika humlesorterna Galaxy från Australien och Nelson Sauvin
från Nya Zeeland ger en fruktig tropisk karaktär.
Firestone Walker
Easy Jack IPA 33 cl		

69 kr

En ny typ av Session IPa som är bryggd och
torrhumlad med de senaste humletyperna från
Tyskland, Nya Zealand och Nordamerika. I
glaset levererar Easy jack en rejäl humlearom, en
perfekt balanserad malt och innan du vet ordet av
har du tömt ditt glas.
Miss Behave
IPA 33 cl			
79 kr
Tydlig humlearomatisk smak med tydlig beska,
inslag av passionsfrukt, grapefrukt, gräs, ljust
bröd och färska örter.
One love IPA
IPA 33 cl			
79 kr
Tydlig beska med en balanserad kropp och rejäl
fruktig avslutning.
Easy Rider 33 cl
ALKOHOLFRI			35 kr
Easy Rider Non-alcoholic IPA är en hyllning till
det alkoholfria ölet. En stor smak- upplevelse
som, när flaskan är slut, låter dig hoppa upp på
din båge och sticka i väg. Frihet på flaska så
att säga. Vi valt att brygga en ofiltrerad blyfri
(alkholfri) IPA, trimmad med vete, karamellmalt
och vår egenodlade Bulldog pale ale-malt. För
att höja oktantalet har vi valt en humleblandning
av amerikanska citra, australiensiska galaxy samt
nyazeelänska pacific jade.
Heineken 33 cl
ALKOHOLFRI			35 kr

