
Veeda üks mõnus päev Meriväljal, 
augustikuu viimasel pühapäeval kell 11–19!

14    Rein Meresaare Kunstikohvik
 12–18 Kesktee 10

15    Sinaistari kalapuhvet
 12–18 Hõbekuuse tee 38

16    Slavjanski bazar
 12–18 Lõhmuse tee 29 / Tuhkpuu tee 2

17    Suits ja Sool
 11– kaupa jätkub 

 Lääne tee 26
18    Tordinauding

 11–16 Lääne tee 12    
19    Tuudy kodukohvik

 12–18 Aiatee 29
20   Võilill

 12–15 Vahtramäe 27-1

1  1Koht
 12–18 Jugapuu põik 13 

2   Ansipi kohvik
 11–17 või kuni kaupa jätkub  

 Soovõha tee 17-2
3     Armilda + Mammu Seikluspargi 

kohvik
 12–19 Hõbekuuse tee 26

4    Džungliloom
 12–18 Lodjapuu tee 77

5    Erja´s Bakery
 12–18 Hõbekuuse 41/Lääne tee 32

6  International Women’s Club 
 of Tallinn

 11–16 Lääne tee 1

7    Karikakra kohvik
 11–18 Ida tee 39a

8    Kompassi kodukohvik
 12–17 Lodjapuu tee 24

9    Krõmpsik
 11–17 Soovõha tee 1

10    Kunstikodu
 11–18 Viimsi tee 38

11    M&M ehk Maitsed ja Meeleolu
 12–16 Ida tee 17

12   PAUS
 11–18 Kõivu tee 35

13    Pirita Linnaosa Valitsus
 11–14 Merivälja pargi servas, 

 Kesktee ja Väina tee ristumise kohas

Projekti toetab kohaliku omaalgatuse programm
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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!

Mõnusat koos olemist toetab 
Ülemiste keskus.

Kogukond lähedaseks!



1Koht
“Autentne Napoli pizza Meriväljal”.  Meil saab 
mängida dartsi, võimalus värvida ja joonistada ning 
kuulata mõnusat muusikat. 
Ehitasime kodukohviku täiesti nullist: valasime 
seinad, ehitasime ahju. Teeme omatehtud tainast 
pitsasid ning kasvatame maitsetaimi. 

Ansipi kohvik
Teid ootab tegus ja viisakas perenaine Anna koos 
oma sõpradega. Kohvikus pakume imemaitsvaid  
kookospalle, omatehtud jäätist, suhkruvatti, Kass 
Arturi kooki, joogiks jahutavat Türgi teed.
Õnneloos (2 €), käsitöölett.

Armilda + Mammu Seikluspargi 
kohvik
Merivälja oma väike Itaalia ootab külla maitsma 
puuküttega ahjus valminud Itaalia koka tehtud 
pitsasid. Lisaks pakume antipastivalikut, tiramisud, 
bruschettasid ja muid hõrgutisi ning kooke. Meeli 
värskendavad joogid/kokteilid Tiki baarist. Lastele 
avatud seikluspark ja Mammu seikluspargi kohvik. 
Võimalik, et tuleb ka kontsert, selleks hoida silm 
peal Armilda kohviku lehel Facebookis.

Džungliloom
Hea toit kaunis aias! 
Näomaalingud ja mustkunstnik.

Erja´s Bakery
Erja napooleonikook, magusad koogid, soe ja soolane 
Usbeki ja Ukraina kokkadelt ning naabripere mesi 
Lääne-Virumaa aasadelt.

International Women’s Club of 
Tallinn
Eesti naiste sotsiaal- ja heategevusklubil on vahva 
mänguala lastele. Valmistame teile erinevate maade 
toite ja teil on võimalus soetada meie valmistatud 
käsitööesemeid.

Karikakra kohvik
Pannkoogid erinevate täidistega, eksootiline 
võilille või angervaksa siirupijook ja värskendav 
piparmünditee, kohv. Üllatuseks õunapommid 
vahukoore ja kaneeliga, kõrvitsapüreesupp. 
Lastele mängumajas erinevad käelised tegevused.
Müügil kunstnik Mare Wichmanni keraamika.

Kompassi kodukohvik
Igal täistunnil elav muusika.

Lastele: näomaalingud, suured mullid ja suhkruvatt.
Tuttavad ja uuemad soolased ja magusad maitsed, 
meelepärane veganitele. Kohviku tulu annetame 
heategevuseks.

Krõmpsik
Krõmpsiku köögi on vallutanud oma parimate 
ideede ja maitsvate küpsetistega 4 õde. Suvise 
muusika saatel unustate oma argipäevamured ja 
nautida nii soolaseid kui magusaid lihavabasid 
küpsetisi. 

Kunstikodu
KUNSTIKODU pere armastab kunsti ja elu. 
Ja elu võib olla ilus! 
Soolased ja magusad küpsetised.
Hõrgutiste kõrvale alati ka natuke autoriehteid 
Anne Roolahtilt. 

M&M ehk Maitsed ja Meeleolu
Kvaliteetne toit on kui investeering iseendasse. Kui 
teile meeldib samuti nautida head toitu, meeldivat 
seltskonda ja head meeleolu, siis just seda soovivad 
need kaks naist teile pakkuda! Kohviku tegijatel on 
abiks nende ägedad sõbrad. 
SÕÕRIKUBAAR, muusikaliselt kostitavad külalisi 
VIIMSI KITARRIÕPPE õpilased ja õpetajad kell 13 
ja 14, rull-iluuisutajate FOXARTISTIC etteaste kell 
12.30. Usin Rosin käsiöö mänguasjad.
NÄOMAALINGUID, JOONISTAMISE 
TÖÖTUBA. Kodukohvikust saab alguse BLUNK 
NUTI-LOODUSRADA. Esimesi raja läbinud 
peresid ootab maitsev PREEMIA meie kohvikust. 

PAUS
Maris Willadseni kõrgkuumuses küpsenud 
keraamika näitusmüük

Pirita Linnaosa Valitsus
Merivälja pargi äärest leiate Pirita Linnaosa 
Valitsuse välikontori, kus Teid ootavad ees rõõmsad 
ja asjalikud erinevate valdkondade eest vastutavad 
inimesed. Kohal on iga osakonna esindajad, kes 
vastavad teie küsimustele! Jagame õhupalle.

Rein Meresaare Kunstikohvik
Siin kohtuvad värvid ja materjalid, inspiratsioon 
ja elusäde, loomisrõõm ja armastus. 
Maalide näitusmüük. 

Sinaistari kalapuhvet
Nimi tuleneb mereteemadest, millega meie pere 
seotud. Pakume lõhetartari ja grilllõhe salatiga. 

Slavjanski bazar
Kostitame soolatud köögiviljadega, oma retsepti 
järgi valmistatud šnitsleid ja kanakebabi. Kõik 
pakutav on valmistatud meie tulevase peakoka 
poolt. Pakume ka traditsioonilist taimeteed ja 
omatehtud limonaadi.

Suits ja Sool
Poke-kausid külmsuitsulõhega ja palju muid 
külmsuitsu hõrgutisi.

Tordinauding
Meilt leiad eelmiste aastate lemmikuid ja 
loomulikult uusi põnevaid hõrgutisi. Ka valmivad 
suussulavad koogid vanaema retseptide järgi. 
Lapsed teevad maiasmokkadele “Maiustuste 
loteriid”.

Kell 12 ja 13 esinevad meie oma kandi laululapsed: 
“Merivälja tüdrukud”. 
Lastel võimalus lustida batuudil, kiigel ja liivakastis. 

Tuudy kodukohvik
Kas sina teadsid, et ühes suures suhkruvatis on neli 
korda vähem suhkrut kui 0,5l limonaadis? 
Meie valmistatud suhkruvatt on e-värvainete vaba! 
Ka soolase armastajad leiavad endale nii mõndagi. 
Lastele on aias mängimiseks kiigud ja batuut.
Maiustamiseni!

Võilill
Pakume meie pere ja sõprade lemmikuid ning 
tortillasid. Särtsu saab igaüks sättida oma maitse 
järgi ning vürtsi võib leevendada mojitoga.
Pere 2 tütart ongi sel aastal jookide valmistamise 
toimkonnas, vanemalt alkovabad mojitod ja 
nooremalt smuutid. Noorema tütre Linda käsitööna 
valminud kaisukaid.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Flaieri ja kodukohvikute tutvustused leiad ka veebilehelt merivaljaselts.ee, 
 merivälja kodukohvikud ja igast kodukohvikust.

TEGEVUSED LASTELE
1Koht – vahvad värvimise ja joonistamise 
võimalused lastele;
Ansipi kohvik – õnneloos;
Armilda kohvik – avatud seikluspark, kus saab 
ronida, trossiga pika liu teha, batuudil hüpata;
Džungliloom – näomaalingud ja mustkunstnik.
Karikakra kohvik – mängumajas erinevad käelised 
tegevused;
Kompassi kodukohvik – näomaalingud, 
hiigelmullid;
M&M – Maitsed ja Meeleolu – näomaalingud, 
loomade joonistamine;
Tuudy kodukohvik – kiiged ja batuut; 
Tordinauding – lapsed teevad maiasmokkadele 
“Maiustuste loteriid”. Võimalus lustida batuudil, 
kiigel ja liivakastis;
Pirita Linnaosa Valitsus – Pirita reklaam-
õhupallide jagamine

MUUSIKAELAMUSED JA 
ETTEASTED
1Koht – mõnus muusika;
Armilda kohvik – võimalik, et tuleb ka kontsert, 
selleks hoia silm peal veebilehel merivaljaselts.ee;
Kompassi kodukohvik – orienteeruvalt igal 
täistunnil elav muusika;
Tordinauding – kell 12 ja 13 esinevad meie oma 
kandi laululapsed: “Merivälja tüdrukud”;
M&M – Maitsed ja Meeleolu – muusikaliselt 
kostitab kõiki külalisi “Viimsi kitarriõpe”, õpilased 
koos õpetajatega esinevad kell 13 ja 14; 
Rull–iluuisutajate FOXARTISTIC esinemine 
kell 12.30.

EHTED, KUNST, KÄSITÖÖ JA 
MUU
Ansipi kohvik – käsitöölett
International Women’s Club of Tallinn – 
käsitöölett

Kunstikodu – Anne Roolaht autoriehted; 
Karikakra kohvik – müügil kunstnik Mare 
Wichmanni keraamika; 
M&M – Maitsed ja Meeleolu – Usin Rosin 
käsitööna valminud mänguasjad;
“PAUS” – Maris Willadseni kõrgkuumuses 
küpsenud keraamika näitusmüük;
Rein Meresaare Kunstikohvik – Maalide 
näitusmüük;
Võilill – Noorema tütre Linda käsitööna valminud 
kaisukad.

TEGEVUSED IGALE VANUSELE
1Koht – dartsi mäng;
M&M – Maitsed ja Meeleolu – siit saab 
alguse peredele mõeldud BLUNK NUTI–
LOODUSRADA, kus saab QR–koodidega Merivälja 
kanti avastada. Esimesi raja läbinud peresid ootab 
maitsev PREEMIA meie kohvikust ning plaanis on 
osalejate vahel loosida mõned BLUNK Education 
Eesti teenuste kinkekaardid. 

Tänu heade inimeste vabatahtlikule panusele, naudid täna kodukohvikuid: Marleen Lobjakas, Liisu Jallai, Christin Liis Krass, 
Erja Järvis, Väle Võlma, Laura Kangur, Liina Kõrgend, Gaila Järvsalu, Edward Ekker, Erik Vest, Lembe Levo ning Pirita LOV. 


