




    “Great bars are made 
          by Great Customers”

Frank Sinatra











Τα απογεύματα μετά το γραφείο προορίζονται 
για εκλεκτές Asian γεύσεις. Ιδανική επιλογή 
το Hachikō Sushi Tales & Cocktails , στο Νέο 
Ψυχικό… Όσον αφορά στα ποτά, προτείνει 12 
signature cocktails όλα δημιουργίες από τη 
Three Dots & a Dash.

...Το δυνατό σημείο τούτου του μαγαζιού όμως 
είναι τα cocktails. Πιάσε τον κατάλογο και 
άρχισε να μελετάς. Εγώ θα σου προτείνω δύο. 
Το πρώτο είναι το Game of thrones με ρούμι, 
σιρόπι ζάχαρης, lime, χυμό cranberry και 
σόδα. Η εμφάνισή του θα σε κάνει να νιώσεις 
λίγο John Snow.

Σύντομη, εύηχη, «πιασάρικη». Τα τρία 
χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η επωνυμία 
μιας επιχείρησης προκειμένου να μένει στη 
συνείδηση του κόσμου. Ο Αντώνης-Πέτρος 
Μπούκας και οι συνεργάτες του αποφάσισαν 
να πάνε σε επιλογή... «σιδηρόδρομο»: «Three-
DotsandaDash» για το όνομα της εταιρείας που 
έχουν δημιουργήσει προσφέροντας υπηρεσίες 
tailormadebar/cocktailcatering, όπως επίσης 
και ολοκληρωμένη οργάνωση χώρων μαζικής 
εστίασης.

…Η γευστική εμπειρία όμως δεν τελειώνει εδώ 
καθώς υπάρχει και η cocktail list -που έχει φτιάξει 
η ομάδα Three Dots & Dash- με 13 εξαιρετικά 
cocktails που φυσικά συνδυάζονται άριστα με το 
φαγητό! …. Στο Ηachiko όμως μπορείς να κάτσεις 
και στο bar απλώς για το ποτό σου, η κάβα είναι 
απόλυτα ενημερωμένη και με πολλές premium 
ετικέτες- ή το cocktail σου, η λίστα είπαμε.. είναι 
ακαταμάχητη!

Μήπως ήρθε η στιγμή να απολαύσετε και εσείς 
τις πιο…cool tailor made υπηρεσίες bartending; 
Ο λόγος φυσικά για την εταιρεία «Three Dots 
and a Dash» που οι υπηρεσίες της είναι τόσο 
ευρηματικές όσο και ο τίτλος της.

Θυμάστε το τελευταίο πάρτι που κάνατε σπίτι 
σας; Θυμάστε και τα μοχίτο σας; Γιατί πολλοί 
καλεσμένοι σας θέλουν να τα ξεχάσουν (δεν 
βάζουμε βότκα στο μοχίτο)! Αντί λοιπόν να 
παριστάνετε τον Τομ Κρουζ από το “Cock-
tail”, στο επόμενο πάρτι αφήστε καλύτερα την 
κουζίνα σας στους Three Dots And A Dash.




