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STARTING LINEUP | ΟΡΕΚΤΙΚΑ

PRE GAME NACHOS    € 6.00
Τσιπς τορτίγιας με λιωμένο τυρί τσένταρ, ψιλοκομμένη ντομάτα, φρέσκο κρεμμυδάκι, 
και νιφάδες τσίλι. Συνοδεύονται με γκουακαμόλε και ξινόκρεμα. 

Crispy tortilla chips topped with melted cheddar cheese, chopped tomatoes, spring 
onions and chilli flakes served with guacamole and sour cream dips.

ULTIMATE NACHOS    € 8.50
Τσιπς τορτίγιας με λιωμένο τυρί τσένταρ, πικάντικο βοδινό κιμά, και ψιλοκομμένα 
καυτερά πιπεράκια jalapenos. Συνοδεύονται με γκουακαμόλε και ξινόκρεμα. 

Crispy tortilla chips topped with melted cheddar cheese and loaded with chilli con carne 
and chopped jalapenos. Served with guacamole and sour cream dips.

VEGGIE PLAY BRUSCHETTA    € 5.00 
Μπρουσκέτες με πέστο βασιλικού, μοτσαρέλα και κονφί ντομάτας.  
Freshly baked bruschetta topped with basil pesto, mozzarella and tomato confit sauce.

BANK SHOT HALLOUMI BALLS    € 6.00
Παναρισμένες μπάλες από κρέμα χαλουμιού, σερβιρισμένες με αχλάδι και μαρμελάδα 
ντομάτας.

Homemade crispy halloumi bites in a light bread-crumb served with tomato jam and  
slices of pear.

SLAM DUNK BUFFALO WINGS    
      6 κομμάτια / pieces - €5.00    
                  12 κομμάτια / pieces - €8.00

Παραδοσιακές καυτερές φτερούγες κοτόπουλο ψημένες στο φούρνο, μαριναρισμένες με 
αυθεντική σάλτσα Buffalo. 

Traditional, oven cooked chicken wings, glazed with a Buffalo style hot and tangy 
marinade. Great for sharing over a cold beer!
 
SLAM DUNK BBQ WINGS
      6 κομμάτια / pieces - €5.00 
      12 κομμάτια / pieces - €8.00

Παραδοσιακές φτερούγες κοτόπουλο ψημένες στο φούρνο, μαριναρισμένες με καπνιστή 
σάλτσα μπάρμπεκιου. 

Traditional oven cooked chicken wings, glazed with our homemade smoky barbeque sauce.
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SMASHING CHICKEN WRAPS    € 7.00
Τορτίγια γεμιστή με μαριναρισμένα κομματάκια μπούτι κοτόπουλου, ξινόκρεμα, 
αγγουράκι τουρσί και ντομάτα. Συνοδεύετε με τραγανιστές ψιλοκομμένες πατάτες και 
ανάμεικτη, πράσινη σαλάτα.

Tortilla wraps stuffed with a medley of marinated chicken thigh pieces, sour cream, 
gherkin and tomato. Topped with crispy, shredded potato fries and served with a salad 
garnish. 

THREE-POINTER MINI BURGERS    € 7.00 
Μίνι βοδινά μπιφτέκια ελαφρός ψημένα (medium) σερβιρισμένα με τρεις διαφορετικές 
σάλτσες, γλυκού τσίλι και κόλιανδρου, τυρί κρέμα και ντομάτας-βασιλικού.
Premium quality mini beef burgers freshly made in-house to our own special recipe, 
grilled to medium, topped with a medley of the chef’s favourite sauces: fresh coriander 
& sweet chilli, tomato & basil and cream cheese.  

WRAP IT UP STEAK ROLLS    € 8.00
Σπρινγκ ρολς, γεμιστά με βοδινό φιλέτο, καραμελωμένα κρεμμύδια και τυρί τσένταρ. 
Σερβίρονται με σάλτσα γλυκού τσίλι και κόλιανδρου.

Delicious spring rolls, made in-house and filled with juicy fillet steak pieces, caramelised 
onions and melted cheddar cheese. Served with a fresh sweet chilli coriander dip. 

BUZZER BEATER TIGER PRAWNS    € 7.00
Πικάντικες, παναρισμένες γαρίδες* tiger, σερβιρισμένες με σάλτσα γλυκού τσίλι και 
κόλιανδρου.
Spicy, lightly breaded tiger prawns*, served with a fresh sweet chilli coriander dip. 

HOOK SHOT FISH BITES    € 8.00
Κροκέτες από ανάμεικτο κιμά φιλέτου λαβράκι και πέρκας, σερβιρισμένες με σάλτσα 
ταρτάρ και τραγανιστό πράσο.

Lightly-fried fish croquettes of sea-bass and perch, served on an infused tartar dip and 
topped with crunchy leek.
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TEAM PLATΤERS | ΠΙΑΤΕΛΕΣ

HOME TEAM STARTING LINE UP    € 15.00
Συνδυασμός από τα ορεκτικά μας, ιδανικό για όλη την ομάδα! Φτερούγες κοτόπουλο 
με αυθεντική πικάντικη σάλτσα Μπάφαλο ή καπνιστή σάλτσα μπάρμπεκιου (12), 
παναρισμένες μπάλες από κρέμα χαλουμιού, και μπρουσκέτες με πέστο βασιλικού, 
μοτσαρέλα και κονφί ντομάτας. 
 
Combination of our starting lineup. Ιdeal for sharing by the whole team! 
Slam Dunk Wings buffalo style (spicy) or smoky barbeque (12), Bank Shot Halloumi Balls 
and Veggie Play Bruschetta. 

AWAY TEAM STARTING LINE UP    € 15.00
Συνδυασμός από τα ορεκτικά μας, ιδανικό για όλη την ομάδα! Πικάντικες παναρισμένες 
γαρίδες*, μίνι μπιφτέκια, και μπρουσκέτες με πέστο βασιλικού, μοτσαρέλα και κονφί 
ντομάτας.  
Combination of our starting lineup. Ideal for sharing by the whole team! 
Buzzer Beater Tiger Prawns*, Three Pointer Mini Burgers and Veggie Play Bruschetta. 

THE NEW STARTERS    € 15.00
Συνδυασμός από τα ορεκτικά μας, ιδανικό για όλη την ομάδα! Παναρισμένες μπάλες από 
κρέμα χαλουμιού, τηγανητές κροκέτες ψαριού, και μπρουσκέτες με πέστο βασιλικού, 
μοτσαρέλα και κονφίτ ντομάτας. 
Combination of our starting lineup. Ideal for sharing by the whole team! 
Bank Shot Halloumi Balls, Hook Shot Fish Bites and Veggie Play Bruschetta. 

EUROLEAGUE    € 18.00  
Γερμανικά λουκάνικα στη σχάρα, φτερούγες κοτόπουλο με αυθεντική πικάντικη σάλτσα 
Μπάφαλο ή καπνιστή σάλτσα μπάρμπεκιου (6), τηγανιτές πατάτες και μπρουσκέτες με 
πέστο βασιλικού, μοτσαρέλα και κονφίτ ντομάτας.
A variety of grilled German sausages (some spicy), Slam Dunk Wings buffalo style (spicy) 
or smoky barbeque (6), homemade fries and Veggie Play Bruschetta. 

THE HEAVYWEIGHT    € 36.00 
Πιατέλα της παρέας με κομμάτια μπριζόλας, μαριναρισμένα κομμάτια από μπούτι 
κοτόπουλου, χοιρινά παϊδάκια μπάρμπεκιου και μίνι μπιφτέκια σχάρας. Συνοδεύονται 
με σπιτικές ροδέλες κρεμμυδιού tempura, πράσινη σαλάτα, coleslaw, ελληνική πίτα και 
τηγανιτές πατάτες.
A meaty feast ideal for sharing, with grilled pork chop pieces, marinated chicken thigh 
pieces, baby pork barbeque spare ribs and our famous mini burgers. Served with 
homemade tempura onion rings, coleslaw, Greek pitta, our homemade fries and a side 
salad.

Τηγανητές πατάτες
Πουρέ πατάτας
Ταμπούλε λαχανικών
Πουρέ σελινόριζας
Άγριο ρύζι
Σπιτικό coleslaw
Πράσινη σαλάτα
Σαλάτα με ντομάτα, αγγούρι 
και φέτα 
Σοταρισμένα εκλεκτά λαχανικά

Homemade fries
Mashed potatoes
Tabbouleh
Celeriac puree
Wild rice
Homemade coleslaw
Mixed green salad
Tomato, cucumber and feta 
salad
Sautéed fine vegetables

€ 3.00
€ 2.50
€ 2.50
€ 2.50
€ 2.00
€ 2.00
€ 2.00
€ 2.00

€ 2.00

SIDELINE EXTRAS | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ
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GRAND SLAM SALADS | ΣΑΛΑΤΕΣ

CAESAR SERVE    € 10.00
Ανάμεικτα φύλλα μαρουλιού, κοτόπουλο σχάρας, τραγανιστό μπέικον, κρουτόνια, 
ντομάτα, νιφάδες παρμεζάνας και σπιτική σάλτσα του Καίσαρα.
Mixed lettuce leaves, marinated grilled chicken breast, crispy bacon bites, croutons, 
tomato and shavings of parmesan, dressed with homemade Caesar dressing.

TIEBREAKER    € 9.50
Ανάμεικτη πράσινη σαλάτα με πορτοκάλι, κατσικίσιο τυρί, κάσιους, παστά σύκα και 
βινεγκρέτ πορτοκαλιού.
A refreshingly different mixed green salad flavoured with fresh orange segments, goat’s 
cheese, cashews, dried figs and drizzled with an orange-based vinaigrette.

SUPER BOWL    € 9.50
Δροσερή σαλάτα από φύλλα ρόκας, λουκούμια χαλουμιού, φρούτα εποχής και 
ντοματίνια, σερβιρισμένα με σησάμι και βινεγκρέτ φράουλας.
A refreshing salad of baby rocket leaves and warm halloumi dumplings flavoured 
with seasonal fruits and cherry tomatoes and dressed with strawberry vinaigrette and 
sesame seeds.

SUPER FEATHERWEIGHT SALMON    € 12.00
Φιλέτο σολομού σε σαλάτα από  ανάμεικτα μαρούλια, καρότο, παντζάρι, αχλάδι, 
χαλεπιανά και βινεγκρέτ βαλσάμικου. 
Pan-seared salmon fillet served with mixed lettuce leaves, carrot, chopped beetroot,  
pear, pistachios and a balsamic vinaigrette. 
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FULL TIME BURGERS | ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ
 
Ζουμερό μπιφτέκι από 100% βοδινό κιμά, δικής μας μοναδικής σπιτικής συνταγής, 
ψημένο κατά την δική σας προτίμηση. Συστήνουμε τα μπιφτέκια να ψήνονται 
μέτρια. Όλα τα μπιφτέκια σερβίρονται σε ψωμάκι brioche με σπιτικές τηγανητές 
πατάτες, πράσινη σαλάτα και coleslaw.
Premium quality beef burger freshly made in-house to our own special recipe and 
cooked to your liking. We recommend our beef burgers are grilled to medium. All 
burgers are served on a brioche bun with the house special homemade fries, side 
salad and our own recipe coleslaw. 
 
EL CLASICO    € 10.00 
Τραγανό μαρούλι, ντομάτα και σάλτσα μπέικον. 
Lettuce, sliced tomato with a dash of bacon sauce. 
 
DOUBLE CHEESE    € 11.00 
Διπλό τυρί, μαρμελάδα ντομάτας και ρίγανη. 
Double serving of cheese, a dash of tomato jam and a hint of oregano.  
 
LOCAL DERBY     € 11.50 
Τηγανιτό αυγό μάτι, μπέικον, μανιτάρια, μαρούλι, ντομάτα και σάλτσα μπέικον. 
Lettuce and sliced tomato topped with a fried egg sunny side up, bacon, mushrooms and 
a spreading of bacon sauce.  
 
BOX TO BOX BBQ    € 11.50 
Καραμελωμένα κρεμμύδια, τυρί τσένταρ, μαρούλι, ντομάτα και σάλτσα μπάρμπεκιου.
Lettuce and sliced tomato topped with caramelised onions, cheddar cheese and a dollop 
of barbeque sauce.  
 
HOTSHOT BUFFALO    € 11.50 
Πιπεράκια χαλαπένιο, τυρί τσένταρ, μαρούλι, ντομάτα και καυτερή σάλτσα μπάφαλο.
Lettuce and sliced tomato, with jalapeno peppers and a lashing of hot Buffalo sauce. 
 
FREE KICK BACON CHEESE    € 11.50 
Μπέικον, αγγουράκι τουρσί, τυρί τσένταρ, μαρούλι, ντομάτα και σάλτσα μπέικον. 
Lettuce, sliced tomato, gherkins, crispy bacon rashers, cheddar cheese and a spreading 
of bacon sauce.
 
LES BLEUS    € 11.50 
Κρέμα από blue cheese και σπιτική μαρμελάδα βατόμουρου. 
Blue cheese and B.R. Hub’s unique 
homemade raspberry jam.   
 
GIRO D’ITALIA    € 11.50 
Πέστο βασιλικού, φύλλα ρόκας και τυρί 
μοτσαρέλλα. 
Melted mozzarella cheese, rocket leaves 
and a dash of basil pesto.

                     B O X   T O  B O X   B
BQ



Μπέικον
Αυγό
Καραμελωμένα κρεμμύδια
Τυρί
Επιπρόσθετο μπιφτέκι
Πικάντικος βοδινός κιμάς

Bacon
Egg
Caramelised onions
Cheese
Extra burger
Chilli beef

€ 1.00
€ 1.00
€ 1.00
€ 1.00
€ 4.00
€ 2.00

EXTRA HIT ANY BURGER

GRAND PRIX PASTA | ΖΥΜΑΡΙΚΑ

POLE POSITION VEGGIE    € 10.00 
Φρέσκα άσπρα (αυγό) και μαύρα (μελάνι σουπιάς) ταλιολίνι, με μελιτζάνες, ντομάτα, 
φρέσκα μοτσαρέλα και φρέσκο βασιλικό.
Fresh white (egg) and black (squid ink) tagliolini, with aubergine, tomato, fresh 
mozzarella and fresh basil. 
 
BUTTERFLY STROKE    € 12.00 
Φρέσκα άσπρα (αυγό) και μαύρα (μελάνι σουπιάς) ταλιολίνι με γαρίδες, κόκκινες 
πιπεριές, νιφάδες τσίλι, ψημένα σε ζωμό γαρίδας.

Fresh white (egg) and black (squid ink) tagliolini cooked in a prawn consommé tossed 
with king prawns and red peppers and sprinkled with toasted chilli flakes.
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THE MAIN EVENT | ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ

FINAL ROUND FILLET    € 27.00 
Βοδινό φιλέτο (220γρ) ψημένο στη σχάρα κατά την δική σας προτίμηση. Συνοδεύεται με 
πουρέ πατάτας και σοταρισμένα λαχανικά.
Beef tenderloin fillet steak (220gr) grilled to your preference. Accompanied with mashed 
potatoes and sautéed fine vegetables.
 
REMATCH RIBEYE    € 27.00 
Σπαλομπριζόλα (300γρ), ψημένη στη σχάρα κατά την δική σας προτίμηση.  
Συνοδεύεται με πουρέ πατάτας και σοταρισμένα λαχανικά.
Rib eye steak (300gr) grilled to your preference. Accompanied with mashed potatoes 
and sautéed fine vegetables.
 
KNOCKOUT VEAL    € 15.00 
Μοσχαράκι ψημένο σε κενό αέρος με σάλτσα καραμελωμένου κόκκινου κρασιού. 
Συνοδεύεται με πουρέ πατάτας βασιλικού και σοταρισμένα λαχανικά. 
Perfect slowly-cooked veal in a sauce of caramelised red wine. Served with pesto 
mashed potatoes and sautéed fine vegetables.
 
UPPERCUT BABY RIBS    € 14.00 
Χοιρινά παϊδάκια μαριναρισμένα σε καπνιστή σάλτσα μπάρμπεκιου. Συνοδεύονται 
με σπιτικές τηγανητές πατάτες και ανάμεικτη πράσινη σαλάτα.

Slow cooked tender baby pork spare ribs marinated in a smoky barbeque sauce.  
Served with homemade fries and a side mixed green salad. 
 
RINGSIDE CHOP    € 13.00 
Χοιρινή μπριζόλα (650γρ) ψημένη στη σχάρα. Συνοδεύεται με τηγανητές πατάτες, 
πράσινη σαλάτα και coleslaw.

Grilled, melt-in-the-mouth pork chop (650gr) served with fresh homemade fries, 
mixed green salad and coleslaw. 
 
B.R.HUB GUINNESS PULLED PORK    € 11.00 
Χοιρινό σιγοψημένο σε μαύρη μπίρα Guinness. Σερβίρετε σε ψωμάκι brioche με 
τηγανητές πατάτες, πράσινη σαλάτα και coleslaw.

Pulled pork slowly-cooked in Guinness sauce. Served in a brioche bun with the 
house special homemade fries, side salad and our own recipe coleslaw.
 
BARE-KNUCKLE CHICKEN    € 12.00 
Κομμάτια από μπούτι κοτόπουλου μαριναρισμένα σε φρέσκα αρωματικά και ελαιόλαδο. 
Συνοδεύεται με ταμπούλε λαχανικών και σαλάτα με τομάτα, αγγούρι και τυρί φέτα.

Soft and tender chicken thigh pieces marinated in a herbed lemon sauce and served with 
vegetable tabbouleh and a refreshing side salad of tomato, cucumber and feta cheese.
 
COUNTERPUNCH CHICKEN    € 12.00 
Τρυφερό στήθος κοτόπουλο σχάρας, μαριναρισμένο σε σάλτσα από λεμόνι και φρέσκα 
βότανα. Συνοδεύεται με εκλεκτά λαχανικά και άγριο ρύζι.
Tender grilled chicken breast fillet, served with fine vegetables and wild rice.
 
EXHIBITION FIGHT SEA BASS    € 16.50
Φρέσκο φιλεταρισμένο λαβράκι με ελαφριά σάλτσα λεμονιού, Συνοδεύεται με πουρέ 
σελινόριζας και σπαράγγια. 

Freshly filleted oven-cooked sea bass with a light lemon sauce, served on a bed of 
celeriac puree and asparagus. 



FEATHERWEIGHT SALMON    € 15.00 
Φιλέτο σολομού με σάλτσα βουτύρου. Συνοδεύεται με ταμπούλε λαχανικών και 
σοταρισμένα λαχανικά. 
Pan-seared salmon fillet grilled with a light butter sauce and served on a tasty vegetable 
tabbouleh with sautéed vegetables.  
 
PERFECT CATCH FISH CAKE    € 11.00  
Μπιφτέκι από ανάμεικτο κιμά φιλέτου λαυράκι και πέρκας. Σερβίρετε με σως ταρτάρ 
πάνω σε μισό ψωμάκι brioche. Συνοδεύεται με τηγανητές πατάτες, πράσινη σαλάτα 
και coleslaw.
Crisp, lightly-fried fish burger of sea-bream and perch with a dollop of infused tartar 
sauce served on half a brioche bun and accompanied with homemade fries, side salad 
and our own recipe coleslaw. 
 
THE EQUALISER VEGGIE PATTY    € 9.00  
Μπιφτέκι λαχανικών, με μαρούλι, ντομάτα και γκουακαμόλε πάνω σε μισό ψωμάκι 
brioche και καλυμμένο με φύλλα ρόκας. Συνοδεύεται με τηγανητές πατάτες, πράσινη 
σαλάτα και coleslaw.
A flavoursome veggie burger cooked to perfection and placed on a bed of crispy lettuce, 
sliced tomato and a dash of guacamole on half a brioche bun topped with rocket leaves.  
Served with house special homemade fries, side salad and our own recipe coleslaw.

Τηγανητές πατάτες
Πουρέ πατάτας
Ταμπούλε λαχανικών
Πουρέ σελινόριζας
Άγριο ρύζι
Σπιτικό coleslaw
Πράσινη σαλάτα
Σαλάτα με ντομάτα, αγγούρι 
και φέτα 
Σοταρισμένα εκλεκτά λαχανικά

Homemade fries
Mashed potatoes
Tabbouleh
Celeriac puree
Wild rice
Homemade coleslaw
Mixed green salad
Tomato, cucumber and feta 
salad
Sautéed fine vegetables

€ 3.00
€ 2.50
€ 2.50
€ 2.50
€ 2.00
€ 2.00
€ 2.00
€ 2.00

€ 2.00

SIDELINE EXTRAS | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ
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EXTRA TIME SWEETS | ΓΛΥΚΑ

APRES SKI FONDUE    € 12.00
Ζεστή βελγική σοκολάτα με καραμέλα συνοδευόμενη με φρέσκα φρούτα εποχής.
Belgian caramel chocolate fondue served hot and ready for dipping with seasonal fresh 
fruit. 
 
FANS FAVOURITE PUDDING    € 5.00
Καραμελωμένα ψωμάκια brioche ψημένα σε κρέμα anglaise με φρούτα, τηγανιτή 
μπανάνα και χαλεπιανά. Συνοδεύετε με παγωτό βανίλια και κρέμα anglaise.
An English classic with a B.R.Hub twist! Caramelised bread and butter pudding served 
hot with crème anglaise and vanilla ice cream. Accompanied with a fresh fruit sampler, 
deliciously fried banana and pistachios. 
 
THE WINNER’S CHOCOLATE LAVA CAKE    € 5.00
Λάβα σοκολάτας σερβιρισμένη ζεστή με παγωτό βανίλια.
Created in-house, served hot with a scoop of vanilla ice cream to finish in style. 
 
STOPPAGE TIME MAHALEPI    € 4.00
Μαχαλεπί Λιβανέζικου τύπου με χαλεπιανά.
Light, creamy, refreshing, Lebanese-type mahalepi dessert topped with pistachio nuts. 
 
SUMMER LEAGUE FRUIT PLATTER    € 12.00
Συνδυασμός από φρέσκα φρούτα εποχής.
Seasonal fresh fruit platter. 

ICE CREAM | ΠΑΓΩΤΑ

BOBSLEIGH BANANA SPLIT    € 5.00
Κλασικό επιδόρπιο, με τρεις διαφορετικές μπάλες παγωτού (βανίλια, σοκολάτα και 
φράουλα), μπανάνα, σαντιγί, σάλτσα σοκολάτας, θρυμματισμένα αμύγδαλα και 
μαρασκίνο κεράσι.  
Classic ice cream dessert, with three scoops of ice cream (one each of vanilla, chocolate, 
and strawberry) served on a split banana and topped with whipped cream, chocolate 
sauce, crushed almonds and a maraschino cherry. 

 
TRIATHLON CHOCOLATE GLORY    € 5.00
To απόλυτο σοκολατένιο όνειρο! Τρεις μπάλες παγωτού σοκολάτας,  stick σοκολάτας, 
sprinkles σοκολάτας και σάλτσα σοκολάτας.
A chocoholic’s dream! Three scoops of chocolate ice cream, chocolate sticks, chocolate 
sprinkles and topped with chocolate sauce.
 
FREESTYLE FRUIT SENSATION    € 5.00 
Δροσιστικός συνδυασμός με δυο μπάλες παγωτό φράουλας, μια μπάλα παγωτό βανίλιας, 
φρέσκα φρούτα και σιρόπι φράουλας.
A refreshing medley of two scoops strawberry ice cream, one scoop vanilla ice cream, 
with fresh fruit and topped with strawberry sauce.
 
GIANT SLALOM ICE CREAM SELECTION    €1.50  μπάλα / scoop 
Επιλέξτε όσες μπάλες παγωτού θέλετε από τις γεύσεις βανίλια, σοκολάτα και φράουλα.  
Ρωτήστε τον σερβιτόρο σας για άλλες εποχιακές γεύσεις.
Choose as many scoops as you like from vanilla, chocolate or strawberry.  
Ask your server for other seasonal flavours.    



     Χορτοφαγικά   Πιάτο με ψάρι     Καυτερό       
    Vegetarian   Fish dish     Spicy       

* Τα πιάτα μας περιέχουν κατεψυγμένα υλικά
* May contain frozen items

Αν έχετε κάποια μορφή τροφικής αλλεργίας, παρακαλώ ενημερώστε τον σερβιτόρο σας
Please advise your server prior to ordering if you have any food allergies.

Στις τιμές περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες χρεώσεις.
Prices include all surcharges.
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 find us on facebook: B.R. Hub

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΗΛ • RESERVATIONS TEL: 70087018
Αθηνών 22, 2040 Στρόβολος • 22 Athinon Street, 2040 Strovolos


