
Food & Fun Sharing
While enjoying a bowling game, partake from our 
tasting platter of signature snacks including beef 

burger sliders, chicken tenders, nachos and pretzel dogs

Platter for 2 guests (3,357  Calories)

Platter for 4 guests (5,907  Calories)

Platter for 10 guests (14,364  Calories)
Inclusive of one complimentary bowling game 
and one soda. (Please refer to the packaging for 
Calorie information)

Strike Combo 
Prices include one bowling game, 
one snack and one drink.

Combo Snacks

Popcorn (382 Calories) 
Cajun, buttered or salted

French fries or steak fries (612 Calories)
Cajun spiced or salted 

Smothered wa�e fries (612 Calories) 
Sautéed ground beef, tomato, 
Smoked Cheddar melt, jalapeños, scallions 

Strike alley nachos (807 Calories)  
Red kidney bean sauce, guacamole,
Monterey Jack cheese, pico de gallo, sour cream, 
jalapeños 

Ice cream (528 Calories)
Three scoops with wa�e cones and toppings 

Key lime pie (413 Calories) 
Red berry coulis 

Steamed chocolate cake (413 Calories) 
Whipped cream and mixed berries 

Dates and caramel pudding (413 Calories)

Strike Snacks
Popcorn (382 Calories) 
Cajun buttered or salted

Smothered wa�e fries (612 Calories) 
Sautéed ground beef, tomato, 
smoked cheddar melt, jalapeños, scallions 

Parmesan chicken tenders (512 Calories)  
Wedges, whipped cream cheese, 
ranch dressing, spicy chili dip 

French fries or steak fries (612 Calories)  
Cajun spiced or salted 

Bruschetta (Calories 500)  
Roasted peppers, basil, onions, brie cheese, 
balsamic cream        

Quesadillas
Tomato salsa, sour cream, guacamole              
   
Shrimp (Calories 265) 
Lamb cubes with Arabic condiments ( 299 Calories)  
Beef Sujok with Arabic condiments (465 Calories)      

Classics

Caesar salad (596 Calories ) 
Served with croutons and parmesan 

With barbecue chicken              
With grilled prawns              
With smoked salmon  

Strike alley nachos (807 Calories) 
Red kidney bean sauce, guacamole, monterey Jack 
cheese, pico de gallo,  sour cream,  jalapeños 

Bistro club sandwich (895 Calories)  
Bistro chicken, beef bacon, cheddar, egg,
lettuce, tomato, mayonnaise, wa�e fries 

Beef sliders (2529 Calories)   
Cheddar cheese, caramelized onion, 
iceberg lettuce, tomato, beef bacon, wa�e fries, 
pineapple pico de gallo 

Strike signature grilled pizza (718 Calories) 
Beef pepperoni, roasted capsicums, herbed 
mushrooms, mozzarella cheese, fresh basil 

Surf and turf skewers (685 Calories) 
Turkey bacon wrapped sirloin medallions, grilled 
garlic-herbed shrimps, oven-roasted vegetables, 
tomato and basil bruschetta 

Battered hammour bites (292 Calories)  
Sa�ron and garlic aioli tartar sauce, spicy chili dip 

Steak sandwich (678 Calories) 
Shredded beef tenderloin, Provolone cheese, 
mushrooms 

Strike pretzel dogs(529 Calories) 
All-beef franks wrapped in baked sweet pretzel 
dough, mustard, ketchup, onions, mayonnaise, 
relish, pickled chili, sauerkraut cabbage, wa�e fries 

Fisherman basket (640 Calories)  
Sa�ron and garlic, aioli, tartar sauce, spicy chili dip. 
Served with French fries

Crispy fried calamari rings (1077 Calories)  
Sa�ron and garlic, aioli, tartar sauce, spicy chili dip                                                                                                                          

Vegetable burger (656 Calories) 
Portobello mushroom, spicy potato wedges, mix 
green salad or coleslaw 

Signature Serves          

PerfectStrike (81 Calories) 
Family sharing 
An invigorating blend of fresh pomegranate, 
hibiscus, rose and date served over our ginger and 
hibiscus ice, guaranteed to cause a strike

Black Ball Fizz (96 Calories) 
Family sharing 
Cold brewed concentrate co�ee, served with ginger 
and cinnamon syrup comes with three black ice balls
 
Berries Cooler (93 Calories)  
Refreshing signature serve prepared with 
home-made blue berry syrup, freshly pressed 
lemon and ginger juice with touch of oregano and 
topped with sparkling water

Mango Mixer (110 Calories) 
Exotic notes of mango and pineapple shaken up 
with our signature orange blossom sherbert

Ride the Lightening (90 Calories) 
Bowling on the edge, cold brewed spiced tea served 
with freshly pressed pineapple, cardamom and 
olibanum infused honey, perfumed with orange 
blossom

Non-Alcoholic Beer    

Budweiser (Please refer to the packaging for Calorie information) 

Water & Sodas

Still water (Please refer to the packaging for Calorie information)

Acqua Panna      Large/Small  
Evian         Large/Small 
Sparkling water
San Pellegrino  Large/Small 
Perrier  Large/Small  

Energy drink   
Red Bull 
 Soft drinks  
Pepsi, 7up, Mirinda,Diet Pepsi, 
Diet 7up, Soda Water

Striking Shakes 

Choose your �avor  
Strawberry, banana, mango, vanilla chocolate
(248 Cal.) (191 Cal.) (243 Cal.) (224 Cal.) (239 Cal.)
Bourbon Co�ee (146 Calories)  
Espresso, vanilla ice cream and chocolate
Iced Café Mocha (78 Calories) 
Co�ee, milk, ice
Iced Caramel Café Latte (109 Calories) 
Co�ee, milk, caramel and ice 
Fresh Juices  
Orange, mango, Kiwi, strawberry and pineapple 
(107 Cal.) (119 Cal.) (99 Cal.) (64 Cal.) (121 Cal.)

Sweet Treats

Ice Cream (528 Calories)  
Three scoops with wa�e cones and toppings 

Key lime pie (412 Calories)  
Red berry coulis 

Pecan pie (412 Calories)  
Maple glaze, homemade apricot ice cream 

Steamed chocolate cake (412 Calories)  
Whipped cream and mixed berries

Hot Beverages

Co�ee
Americano (2 Calories)                         
Espresso Single/Double (1 Calories / 2 Calories) 
Espresso Macchiato (12 Calories)                         
Cappuccino (68 Calories)                                 
Café Latte/Caramel Latte/Café Mocha   
(78 Calories / 98 Calories / 132 Calories)
Turkish co�ee (3 Calories)                                
Hot Chocolate (174 Calories)                        
Arabic Co�ee Dalah (18 Calories)               

Selection of  Tea   
(Please refer to the packaging for Calorie information)

Black tea, green tea, herbal tea
Adults need 2000 calories on average per day. �e individual needs of calories may vary from person to person. �e additional nutritional data are available upon request.

All prices are in Saudi Riyals and subject to a 5% VAT to be added on your �nal bill.



يحتاج الشخص البالغ إلى ٢٠٠٠ سعرة حرارية يومًيا. وقد يختلف هذا المعدل من شخص آلخر.  جميع البيانات الغذائية اإلضافية متوفرة عند الطلب.
جميع األسعار بالريال السعودي وتخضع لضريبة القيمة المضافة ٥٪ ليتم إضافتها على الفاتورة النهائية

ُمتعة الُمشاركة 
البولينج، شاركوا أطباق   بإفساد متعة لعبة  للجوع  ال تسمحوا 

س�ايك اللذيذة من املاكوالت اخلفيفة التى تتضمن ال�جر و 

الناتشوز ونقانق س�ايك  الدجاج املقلي و 

وجبة لشخصين  ٣,٣٥٧ سعرة حرارية             
وجبة �ربعة أشخاص    ٥,٩٠٧ سعرة حرارية   
وجبة لعشرة أشخاص  ١٤,٣٦٤ سعرة حرارية  

األسعار تشمل لعبة بولينج واحدة ومشروب واحد لكل 
شخص

وجبات سترايك               
الوجبة تشمل لعبة مع مشروب 

خفيفة ووجبة 

الوجبات الخفيفة
فشار  ٣٨٢ سعرة حرارية

بنكهة الزبدة أو الكاجن أو الملح  

البطاطس المقلية رقيقة أو سميكة   ٦١٢ سعرة حرارية 
تقدم بنكهة الملح أو الكاجون

البطاطس المحمرة على الطريقة المكسيكية 
٦١٢ سعرة حرارية

لحم البقر المفروم مع الطماطم يقدم مع جبنة 
الشيدر المدخنة وهالبينو وبصل أخضر

ناتشوز سترايك  ٨٠٧ سعرة حرارية
صوص الفاصوليا الحمراء، الجواكامولي، جبنة المونتري 

جاك، بيكو دي جالو والكريمة الالذعة و الهالبينو 

ايس كريم  ٥٢٨ سعرة حرارية
٣ كرات من االيس كريم مع الوافل

فطيرة الليمون الحامض  ٤١٣ سعرة حرارية
تقدم مع صلصة التوت االحمر

تورتة الشوكوال  ٤١٣ سعرة حرارية 
مع الكريمة المخفوقة وتشكيلة من أنواع التوت

بودينغ التمر والكراميل ٤١٣ سعر حرارية 

سناك سترايك 
فشار  ٣٨٢ سعرة حرارية  

بنكهة الزبدة أو الكاجن أو الملح 
البطاطس المحمرة على الطريقة المكسيكية   

٦١٢ سعرة حرارية
لحم البقر المفروم مع الطماطم يقدم مع جبنة 

الشيدر المدخنة وهالبينو وبصل أخضر
الدجاج المقلي مع جبنة البارميزان  ٥١٢ سعرة حرارية   

تقدم مع بطاطا ودجز و صلصة الرانش والصلصة 
الحارة والجبنة 

البطاطس المقلية رقيقة أو سميكة  
٦١٢ سعرة حرارية

تقدم بنكهة الملح أو الكاجون

بروسكيتا ٥٠٠ سعرة حرارية  
فلفل رومي مشوي, ريحان, بصل, جبنة البري مع كريمة 

البلسميك مقدمة على شرائح من الخبز المحمص

كاساديا
تقدم مع صلصة الطماطم, ساور كريم وجواكامولي

كاساديا الروبيان   ٢٦٥ سعرة حرارية   
كاساديا لحم الضأن مع البهارات العربية  ٢٩٩ سعرة حرارية  
 كاساديا السجق مع البهارات العربية  ٤٦٥ سعرة حرارية  

البيره بدون الكحول                                        
بدواويزر  ُيرجى الرجوع للعلبة لمعلومات السعرات الحرارية   

المياه والصودا                                             

المياه المعدنية  ُيرجى الرجوع للعلبة لمعلومات السعرات الحرارية 
كبير/صغير   اكوا بانا  
كبير/صغير   افيان  

المياه الغازية
كبير/صغير    سان بليجرينو   
كبير/صغير   بيريه  

مشروب الطاقة   
رد بول                                                                  

المشروبات الغازية   
بيبسي, سفن اب , ميرندا, دايت بيبسي                          

دايت سفن اب, مياه صودا

المشروبات الخاصة من سترايك 

بيرفيكت سترايك  ٨١ سعرة حرارية  
لمشاركة العائلة  

عصير الرمان المنعش مضاف إليه الكركديه مع الورد 
والتمر باإلضافة إلى الزنجبيل و الكركديه المثلج

بالك بول فيزز  ٩٦ سعرة حرارية  
لمشاركة العائلة  

قهوة منقوعة ومقطرة على البارد، تقدم مع الزنجبيل 
وشراب القرفة مضاف إليه ثالث كرات من الثلج

 
حلوى هاي هت  ٩٣ سعرة حرارية  
خلطة االنتعاش المميزة المحضرة من شراب التوت المعد 
منزليًا مع عصير الليمون والزنجبيل ولمسة من الريحان مع 

المياه الغازية

مانجو ميكسر  ١١٠ سعرة حرارية   
عصير المانجو واألناناس المخلوط بشراب زهر البرتقال

رايد اليتنج  ٩٠ سعرة حرارية   
شاي منقوع ومقطر على البارد مع عصير 

األناناس الطازج مضاف إليه الهيل والعسل وعطر زهر 
البرتقال

العصائر المخفوقة 
اختياراتك من النكهات  

شوكوالتة, فانيال, مانجو, موز, فراولة
٢٤٨ سعرة حرارية، ١٩١ سعرة حرارية، ٢٤٣ سعرة حرارية، ٢٢٤ سعرة حرارية، ٢٣٩ سعرة حرارية

بوربن كوفى  ١٤٦ سعرة حرارية  
شوكوالتة ,فانيال ايس كريم, اسبريسو

كوفى موكا مثلجة  ٧٨ سعرة حرارية  
 قهوة, حليب, ثلج            

كارمل التيه مثلجة  ١٠٩ سعرة حرارية                              
قهوة, حليب, كاراميل, ثلج      

العصائر الطازجة  
برتقال, فراولة, منجا, كيوي و أناناس

١٠٧ سعرة حرارية، ١١٩ سعرة حرارية، ٩٩ سعرة حرارية، ٦٤ سعرة حرارية، ١٢١ سعرة حرارية

الحلويات 
ايس كريم  ٥٢٨ سعرة حرارية  
٣ كرات من اآليس كريم في كوز من عجينة الوافل مع اإلضافات

فطيرة الليمون الحامض  ٤١٢ سعرة حرارية   
تقدم مع صلصة التوت األحمر

فطيرة جوز البيكان ٤١٢ سعرة حرارية  
تقدم مع صوص القيقب وايس كريم بنكهة 

المشمش محلية الصنع
تورتة الشوكوالتة المطهوة على البخار   

٤١٢ سعرة حرارية
مع الكريمة المخفوقة وتشكيلة من أنواع التوت

المشروبات الساخنة  
القهوة

امريكانو  ٢ سعرة حرارية   
اسبريسو  سنجل/ دبل  ١ سعرة حرارية /٢ سعرة حرارية   

اسبريسو مكياتو  ١٢ سعرة حرارية   
كابتشينو  ٦٨ سعرة حرارية   

كافيه التيه / كراميل التيه/  كافيه موكا  
٧٨ سعرة حرارية / ٩٨ سعرة حرارية / ١٣٢ سعرة حرارية 

قهوه تركية  ٣ سعرة حرارية   
شوكالتة ساخنة  ١٧٤ سعرة حرارية   
دلة قهوة عربية  ١٨ سعرة حرارية   

خيارات الشاي  
ُيرجى الرجوع للعلبة لمعلومات السعرات الحرارية 

شاي أسود/ شاي أخضر/ شاي بنكهة االعشاب

الكالسيكيات 
سلطة السيزر  ٥٩٦ سعرة حرارية  

إضافة الدجاج المشوي  
إضافة الروبيان المشوي  
إضافة  السلمون المدخن  

ناتشوز سترايك  ٨٠٧ سعرة حرارية   
صوص الفاصوليا الحمراء ، الجواكامولي ، جبنة المونتري 

جاك ، بيكو دي جالو والكريمة الالذعة و الهالبينو

بسترو كلوب ساندويتش  ٨٩٥ سعرة حرارية  
قطع الدجاج ، لحم البقر المقدد ، جبنة الشيدر ، البيض 

المقلي ، خس ، طماطم ، مايونيز والبطاطس المقلية 
على شكل وافل

ميني برجر  ٢٥٢٩ سعرة حرارية  
برجر لحم البقر , شرائح جبنة الشيدر , البصل المكرمل , 
لحم البقر المقدد تقدم مع البطاطس المقلية على 

شكل وافل وصلصة بيكو دي جالو باألناناس 

بيتزا سترايك المشوية  ٧١٨ سعرة حرارية  
بيبروني مع فلفل رومي مشوي والفطر باألعشاب 

وجبنة الموتزاريال والريحان الطازج

سيرف اند تيرف  ٦٨٥ سعرة حرارية  
قطع لحم الخاصرة المغطاة بلحم الديك الرومي 

المقدد مع الروبيان بالثوم و الخضروات المشوية 
وبروسكيتا الطماطم والريحان

قطع سمك الهامور  ٢٩٢ سعرة حرارية    
تقدم مع صوص الزعفران بالثوم وصلصة التارتار 

والصلصة الحارة 

ساندويتش شرائح اللحم  ٦٧٨ سعرة حرارية  
شرائح اللحم مع جبنة البروفولوني والفطر

نقانق لحم البقر مع عجينة البرتسيل  ٥٢٩ سعرة حرارية  
نقانق اللحم المغطى بعجينة البرتسيل حلوة المذاق 
مع الخردل ، الكاتشاب ، البصل ، المايونيز ، الصوص 

الحار ، مخلل الملفوف ، والفلفل والبطاطس المقلية 
على شكل وافل

سلة الصياد البحرية  ٦٤٠ سعرة حرارية  
تقدم مع صلصة التارتار وصلصة الزعفران والثوم 

باإلضافة إلى صلصة التشيلي والبطاطس المقلية

حلقات الكاالماري المقلية   ١٠٧٧ سعرة حرارية  
تقدم مع صلصة التارتار وصلصة الزعفران والثوم باإلضافة 

إلى صلصة التشيلي

برجر الخضروات  ٦٥٦ سعرة حرارية  
فطر البورتبيلو, بطاطس حاّرة تقدم مع سلطة خضراء 

أو سلطة الملفوف


