Veeda üks mõnus pühapäev Meriväljal,
26. augustil, algus kell 11!
Kümned Merivälja aedlinna kodude väravad avanevad augustikuu viimasel pühapäeval kõigile naabritele ja külalistele.
Tulge külla kogu päevaks! Ajame naabritega juttu, mekime nende kokakunsti saavutusi ning naudime hilisuvist olemist
koos pere ja ja sõpradega idüllilistes aedades mereäärses asumis. Olgu see kauniks punktiks kuumale suvele!
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Projekti toetab kohaliku omaalgatuse programm
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Meriväljalastele on olnud muuliala
ja seda ümbritsev rannik aastakümneid
kallis ja südamelähedane meelispaik oma
armsa kodu läheduses.
Muulilt paiskuv laine, kaunid vaated ning
Pirita rand on Merivälja ja Pirita kohamärgiks.
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Hoiame seda üheskoos! Pirita ranna hea
keskkonnaseisund on oluline kogu Piritale!
Loe täpsemalt merivaljaselts.ee või flaierilt.
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Pirožok
11–17 Ranniku tee 29-10a
Pirita Linnaosa Valitsuse kohvik
11–14 Merivälja park
Segasummasuvila
11–18 Vaate tee 28
Smiley Chilli
11–18 Vahe tee 4
Tordinauding
11–15 Lääne tee 12
Tuudy
12–18 Aiatee 29
Tähe pere
11–18 Lääne tee 14
Võilill
12–15 Vahtramäe tee 27-1

1 Armilda

10 Kompass

Meie itaaliapärase kohviku menüüs on ehtsad Itaalia
pitsad (ka vegan), antipasti valikud, suvised soolased
hõrgutised, suussulavad tordid ja koogid. Mahedaid
kokteile valmistab barista otse teie silme all.
Kell 15 ja 17 kontserdid ja ühislaulmine: Viimsi
kooli vilistlaste bänd ja duo Rainkissed Rose, Triin
Olev ja Kalle Raudmets. Järelpeol/diskol saab
tantsida kasvõi hommikuni. Mamma mia!
Mammu seikluspark ja lastekohvik.
Arrivederci!

2 Džungliloom
Pakume rõõmuga oma külalistele suupisteid ja
lastele mänguseltsi – askeldab kolm põlvkonda,
kõigil varuks oma nipid. Lõvilakaga maskott
“džungliloom” Opi jälgib meie toimetusi ning teda
ei pea kartma!

3 Ehe Hispaania Ubalehes
Veini- ja tapase aed!
Põnevad joogid ja söögid! LimeGuys limonaad.
Mänguasja second-hand.
Midagi põnevat ka kõigile moesõpradele.

4 Erja’s Bakery
Pakume koduseid kooke ja pirukaid ning LääneVirumaa värsket mett.

5 Hortus Musicus
Hortus Musicus – aiakohvik musikaalsete sõprade
seltsis. Perenaistelt vahemere-hõngulised suupisted.
Meie sõbrad lähemalt ja kaugemalt musitseerivad
enda ja külaliste rõõmuks.
Tule võta osa ka Merivälja lahtistest
meistrivõistlustest korvpalli vabavisetes.

6 Hõbekuuse Puhvet
Võta aeg maha ja tule lõõgastu hubases
kodukohvikus. Naudi meie kaunist aeda koos elava
muusikaga, kell 15.00 esineb meie hoovis Mariliis
Jõgeva.
Kõhule teeb pai nii soe kui külm toit. Valikus
küpsetised, salatid, suitsuliha, kala ja kana.

poisse ja ports tüdrukuid,
7 Kamp
palun!
Kui nutt kurgus, et kõht on tühi ja lastel igav, siis
meie tänavakohvik ootab teid. Soolast saab, värsket
saab ja magusat ikka ka! Kes sööb, see jõuab!

8 Karikakra
Saab sööki ja jooki ja priimat pannkooki!
Eksootiline võilillesiirupi jook ja värskendav
piparmünditee.
Erineva täidisega pannkoogid: vanaema moosist
hakklihani.
Õunapommid vahukoore ja kaneeliga.
Lastele mängumajas erinevad käelised tegevused.
Taustaks rahvalik lõõtspillimuusika.
Müügil Merivälja märgid, võilillesiirup, käsitsi
heegeldatud väikesed ehtekotid, keraamik Mare
Wichmanni keraamika.

9 KaruKati
Soolased ja magusad küpsetised.
Päikeselise ilmaga ka pehme jogurtijäätis.
Meie küpsetised sisaldavad head tuju ja palju häid
emotsioone.
Ootame nautlema!

Erinevad magusad ja soolased küpsetised. Grillitud
burgerid (ka vegan).
Kodune külm marjasmuuti. Annetame 50% iga
kohvikus tehtud ostult vähiravifondile „Kingitud
Elu“.
Lastel võimalus grillida vahukomme ja küpsetada
lõkkel tokisaia. Pisikestele näomaalingud.
Nuti-inimestele digimäng, osalejate vahel loosime
üllatusauhinna.
Meeleolu loob elav muusika.
Käsitööehted ja -kaardid.
Kell 12.00 lastele nukuteater “Joona kala kõhus”.

11 Krõmpsik
Krõmpsiku köögi on vallutanud 4 õde oma
parimate ideede ja maitsvate küpsetistega.
Suvise muusika saatel unustate argimured.
Nautige meie soolaseid ja magusaid küpsetisi.
Kui kõht täis, saab kella 14–15 origami töötoas oma
loomingulise poole proovile panna.

12 Kunstikodu
Oleme kunstnikud ja kunstiõpetajad - maalime,
joonistame, teeme väiksemaid skulptuure,
autoriehteid. Loomingulisus väljendub ka
igapäevases toiduvalmistamise kunstis.
Puhas rõõm on seda oma naabritega jagada!
Soolased ja magusad küpsetised, mahlane salat,
grillime liha ja kergeid aiasaadusi. Joogiks värskelt
pressitud toormahl oma aia õuntest ja taimetee.
Kuuma ilmaga jäine ja jahutav kokteil.

13 Ilunautija kunstikohvik
Lisaks kohvile ja suviselt magusatele hõrgutistele on
rõhk kunstinautimisel. Aiast leiab minu viimase aja
maalid ja keraamika.
14.00–16.00 minipastelli tutvustus. Osalejad saavad
oma fantaasiamaali endale.
15.00–16.00 Vello Vaino pildistab külastajaid aias
oleva kunsti taustal. Külas on minu sõber Hugo
Hiibus, kes sütitab oma žaržidega külalisi terve
päeva.
Garanteeritud sidruni-kurgivee napsitamine.

14 Meeste Moosi Pit-Stop
Meie imeline moos sobib suurepäraselt erinevate
grill-, liha- ja juustutoodetele kastmeks. Ideaalne
kaaslane ka pitsale, wrapi sisse, pannkoogi vahele,
snäkivaagnatele dipikastmeks jne.
Ole valmis maitseelamuseks!
www.meestemoos.ee

15 Mulgi Maitsed Meriväljal
Eesti kohaliku toidupärandi väärtustamiseks
pakume ehtsaid Mulgi maitseid. Saab süüa, juua
ja kõigil huvilistel on võimalus üles astuda meie
vabalaval.
Õnneloos, seinataldrikute näitus ja välimüük.
Kell 13.00 lastele nukuteater-muinasjutt
“Okasroosike”.

16 Pinks & Grill
Avame esmakordselt oma õue.
Naudi kulgemist koos hea seltskonna ja maitsvate
veinidega. Lisaks külluslik kala ja liha
maitseelamus.
Aktiivsetele lauatennis, lastele batuut.
Kogu päeva pakub seltsi mõnus muusika, mis viib
ehk tantsusammudeni.

17 Pirožok
Pakume maitsvaid liha-, porgandi- ja
kapsapirukaid koos ehtsa vene teega tohutu suurest
trahterisamovarist.
Taustaks väike roheline hoov, samovaride näitus ja
kunstilett ehete ja keraamikaga.

18 Pirita Linnaosa Valitsuse kohvik
Merivälja pargist, Kesktee ja Väina tee ristis leiate
Pirita Linnaosa Valitsuse kohviku, kus Teid ootavad
ees rõõmsad ja asjalikud erinevate valdkondade eest
vastutavad inimesed.
Saate küsimusi esitada, auravat kohvi rüübata
ja lapsed ning noored saavad lustida mängujuhi
juhendamisel.

19 Segasummasuvila
Koduselt maalähedane!
Pakume erinevaid küpsetisi, käsitööleiba, mida saab
ka kaasa osta. Müügil kodukana munad.
Laste ja täiskasvanute riiete taaskasutuslaat.
Tutvustame kodulinde ja küülikuid. Soovijad saavad
noorjänkusid ka kaasa osta.

20 Smiley Chilli
Tervitame külastajaid teravate ampsude, mahedate
kookide ja koduste jookidega.
Menüüs Tom Kha supp, erinevad karrid, tšillised
salatid, värsked smuutid, ingverijook ja Tai õlu.
Seltskondlikud täpsusmängud.
Meie juures on chill!

21 Tordinauding
Meilt leiate eelmiste aastate lemmikuid ja
loomulikult uusi põnevaid hõrgutisi. Suussulavad
koogid valmivad vanaema salajaste retseptide järgi.
Tule naudi pere ja sõpradega magusat suutäit ja kui
läheb liiga magusaks, saab peale haugata suutäie
soolast.
Lastele lustimiseks batuut, kiik ja liivakast.

22 Tuudy
Maiustamiseks pehme masinajäätis, suhkruvatt ja
minikrepid. Uudisena valmistame sõõrikuid.
Kindlasti pakume ka midagi soolast ja
joogipoolist.
Lastele batuut ja kiiged.
Võimalus soetada floksitaimi.

23 Tähe pere
Koduaed, kus igaüks saab kõhu täis!
Vanaisa püütud värske lest (värske, suitsu- ja
praelest), pojalt veisehakkliha burgerid enda tehtud
ürdi-tšilli majoneesiga, ema imelised muffinid,
koogid ja pulgakoogid.
Selle kõige kõrvale meeldiv muusika.
Lastele näomaalingud ja punutised. Aias on pisike
mänguväljak.

24 Võilill
Pakume kuumi tortillasid, jahutavat kodust limpsi
“Õunakas” ja käsitööjäätist “Rosenberry”.
Teid ootavad armas koeratüdruk Kaara, pereema
Katrin ja kaks tütart. Pakume teile särtsakaid
maitseid ja mõnusat muusikat.
Lapsed saavad ühiselt asfaldile joonistada suure
pildi. Kui jalad on kõndimisest väsinud, tule puhka
meie mugavatel tuubidel.

Sel aastal panustame Merivälja kodukohvikute päeval esmakordselt ühiselt heategevusse!
Omakandi vabatahtlikud koguvad vähiravifondile “Kingitud Elu” annetusi.
Leidke nad kodukohvikute päeval Merivälja tuiksoonelt üles ja teeme kõik koos head!

Vaata lähemalt: Merivälja kodukohvikud, merivaljaselts.ee
Igas kodukohvikus jagame ka flaiereid.

