
Veeda üks mõnus päev Meriväljal, 
augustikuu viimasel pühapäeval kell 11–21!

11  Kunstikohvik (Ilunautija) 
 12–18 Kesktee 10

12    Lounge 3
 11–kuni toitu jätkub 

 Soovõha tee 3
13   Mammu Seikluspargi 

ˇˇ kohvik
 11–19 Lääne tee 50

14  Merka supp ja smuuti
 11–15 Viimsi tee 41

15  Palgasõduri raamatukohvik
 12–16 Lõhmuse tee 26

16  Parim Puhkus kodurestoran 
 12–18 (katted 12; 14; 16)

 Lodumetsa tee 41/2
17  Paus

 11–18 Kõivu tee 35

1  1Koht
 12–18 Jugapuu põik 13 

2   Ansipi kohvik
 11–17 Soovõha tee 17

3     Armilda kohvik
 12–19 või kuni toitu jätkub 

 Hõbekuuse 26

4    Džungliloom
 11-21 Lodjapuu tee 77

5    Erja´s Bakery
 12–18 Hõbekuuse 41

6  Euroopa Liidu ökomärgise 
 ratastel näitus-töötuba

 11–17 Merivälja park
7  International Women’s 

 Club of Tallinn Summer 
 Café Café UUS ASUKOHT!

 12–17 Lodumetsa tee 41-1
8    Karikakra kohvik

 11–18 Ida tee 39a
9  KaruKati kodukohvik

 11–18 Ida tee 39
10    Kunstikodu

 12–18 Viimsi tee 38

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!

18    Pirita Linnaosa Valitsuse 
 välikontor 

 11–14 Merivälja park
19    Roheline Ateljee

 12–18 Heki tee 23
20    Sinaistari kalapuhvet

 12–18 Hõbekuuse tee 38
21    Slavjanski bazar

 12–18 või kuni toitu jätkub 
 Lõhmuse tee 29 / Tuhkpuu tee 2
22    Suits ja Sool

 11–19 või kuni toitu jätkub 
 Lääne tee 26 / Kesktee 1
23    Tuudy kodukohvik

 11–18 Aiatee 29
24   Võilill

 12–15 Vahtramäe tee 27

Projekti toetab kohaliku omaalgatuse programm
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Kogukond lähedaseks!

merivaljaselts.ee



1Koht
Autentne Napoli pizza käsitsi 
laotud kiviahjust.

Ansipi kohvik
Kookospallid, isetehtud jäätis, 
suhkruvatt, Kass Arturi kook ja 
Türgi tee.

Armilda kohvik
Teid ootavad ehtsas puuküt-
tega ahjus valmistatud pitsad, 
kvaliteetsest itaalia toorainest val-
mistatud gurmeeroad: antipastid, 
soolased ja magusad hõrgutised, 
värskendavad kokteilid ja otse 
loomulikult imeline muusika. Tere 
tulemast meie oma väikesesse 
Itaaliasse! 

Džungliloom
Pakume pliine kalamarjaga ja 
teisi maitsvaid roogi kaunis aias. 
Oleme avatud kuni 21.00. Õhtul 
pakume ka kokteile.

Erja´s Bakery
Erja Napoleoni kook, meie Ukrai-
na kokkade hitt - tõeline ukraina 
borš, erinevad itaaliapärased 
kiviahju pitsad, Uzbeki pilaf, 
naabrite värske mesi Lääne-Vi-
rumaalt ja teise naabri, Hanna 
Milleri imelised maalid voolavas 
akrüülmaali tehnikas.

Euroopa Liidu 
ökomärgise ratastel 
näitus-töötuba 
Keskkonnaministeerium 
koostöös Keskkonnaagentuuri 
ja Euroopa Komisjoniga toob 
esmakordselt Eestisse Euroopa 
Liidu ökomärgist tutvustava 
ratastel näitus-töötoa, milleks 
on elektrijalgratta taga veetav 
karavan. Tähistame Euroopa Liidu 

ökomärgise 30. juubelit. Räägime 
erinevate toodete keskkonna-
mõjust, keskkonnahoidlikumast 
tarbimisest ja usaldusväärsetest 
toodetest, tutvustades eelkõige 
ökomärgise maailma. Töötoas 
saab igaüks oma käega katsuda 
ökomärgisega serti� tseeritud 
jalanõusid, tekstiili, kodukeemiat 
jms huvitavat. Mängud, tegevu-
sed lastele ja erinevad jututunnid.

International Women’s 
Club of Tallinn Summer 
Café Café
Pakume roogi ja suupisteid kogu 
maailmast, aias aitab meeleolu 
luua mõnusa muusikaga DJ. 
Pakume ka käsitööd ja ehteid, 
mida on annetanud klubi liikmed.

Karikakra kohvik
Erineva täidisega pannkoogid. 
Janu kustutamiseks pakume 
eksootilist võilille või anger-
vaksasiirupi jooki ja värsken-
davat piparmünditeed, kohvi. 
Kõrvitsapüreesupp, õunapommid 
vahukoore ja kaneeliga. Lastele 
mängumajas erinevad käelised 
tegevused.

KaruKati kodukohvik
Mõnusalt koorene lõhesupp, 
taimetoidu nautlejatele kiker-
hernekarri ning mehiselt hõrk 
ühepajatoit suitsulihaga, soolased 
pirukad ning magusad ampsud.

Kunstikodu
Soolased ja magusad küpsetised. 
Autoriehted Anne Roolahtilt. 

Kunstikohvik 
Siin kohtuvad värvid ja mater-
jalid, inspiratsioon ja elusäde, 
loomisrõõm ja armastus. Maalide 
näitusmüük.

Lounge 3
Pakume süüa nii maalt kui merelt.

Mammu Seikluspargi 
kohvik
Siin saab ronida, trossiga pika liu 
teha, batuudil hüpata ja muid 
mänge mängida. Kohvikust saab 
soetada magusaid ja soolaseid 
ampse.   

Merka supp ja smuuti
Pakume sooja suppi, värsken-
davaid ja marjaseid smuutisid, 
magusasõpradele kooki ja kohvi. 
Väiksematele ja suurematele 
toimub marjamäng – kas tunned 
koduaia marju?

Palgasõduri 
raamatukohvik
Palgasõduri raamatukohvik. Pe-
remees Kalle Klandorf tutvustab 
oma äsja ilmunud  „Palgasõduri“ 
raamatusarja uut põnevikku: 
„Atentaat presidendile“. Vaata 
programmi lähemalt: Töötoad ja 
raamatud.

Parim Puhkus 
kodurestoran 
Restoran ainult 
EELBRONEERINGUGA VEEBIST! 
Nii nagu meie kodurestorani 
nimigi ütleb, pakume erinevaid 
võimalusi parima puhkuse 
veetmiseks, sh. esmakordselt ka 
parimaid maitseelamusi meie 
endi lemmiktoitudest. Valikus on 
kolmekäiguline maitserännak 
(eelroog, pearoog ja magustoit), 
mille hinnaks kokku 25 €. 
Palume oma toiduvalik teha 
hiljemalt 21. augustiks.
PS! Lisaks on kohapeal avatud 
KOHVIK, kus pakutakse burgereid, 
kooke, kokteile, veini.

Paus
Maris Willadseni kõrgkuumuses 
küpsenud keraamika näitus-
müük.

Pirita Linnaosa Valitsuse 
välikontor 
Erinevate valdkondade eest 
vastutavad inimesed. Lastele 
õhupallid!

Roheline Ateljee
Roheline Ateljee on kunstihoov, 
kus kohalikud Kristel ja Argo 
jagavad oma kogemusi mööbli 
taaskasutuse ja tuunimise vallas. 
Täistundidel erinevad õpitoad, 
osta saab keskkonnasõbralikke 
mööblivärve ja viimistlusvahen-
deid. Pakume retroampse. 

Sinaistari Kalapuhvet
Ootame meresõpru mekkima grill-
kala ja tartari, lisaks pakuvad 12. 
majast naabrid suitsukala ja -liha.

Slavjanski bazar 
Kostitame soolatud köögivilja-
dega, pakume maitsta marinaadi 
ning oma retsepti järgi valmis-
tatud kanakebabi, traditsioo-
nilist taimeteed ja omatehtud 
limonaadi.

Suits ja Sool
Maitsvad hõrgutised meie enda 
külmsuitsutatud lõhest! Midagi 
magusat saab ka kohvi kõrvale!

TUUDY kodukohvik
Suhkruvatt ja jäätis! Lastele on 
kiigud ja batuut.

Võilill
Särtsakad maitsed ja värskenda-
vad joogid. Menüüs on nachod, 
tortillad, smuutid, mojitod. 
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Flaieri ja kodukohvikute tutvustused leiad ka veebilehelt  merivaljaselts.ee,   merivälja kodukohvikud ja igast kodukohvikust.

TEGEVUSED LASTELE
3. Armilda – vt Mammu Seikluspark;
6. Euroopa Liidu ökomärgise 
ratastel näitus-töötuba – Mängud, 
tegevused, jututunnid;
7. International Women’s Club of 
Tallinn – avatud käsitöönurk;
8. Karikakra kohvik – mängumajas 
erinevad käelised tegevused;
13. Mammu Seikluspark – saab 
ronida, trossiga pika liu teha, 
batuudil hüpata ja muid mänge 
mängida;
14. Merka supp ja smuuti – 
Marjamäng – kas tunned koduaia 
marju?
23. Tuudy kodukohvik – kiiged ja 

batuut; 
18. Pirita Linnaosa Valitsus – 
reklaamõhupallide jagamine.

MUUSIKAELAMUSED JA 
ETTEASTED
3. Armilda – aed täis muusikat;
7. International Women’s Club of 
Tallinn – DJ mõnusa muusikaga.

EHTED, KUNST, KÄSITÖÖ
5. Erja´s Bakery – Hanna Milleri 
imelised maalid voolavas akrüülmaali 
tehnikas;
7. International Women’s Club of 
Tallinn – käsitöö ja ehted, mille on 
annetanud klubi liikmed;

10. Kunstikodu – Anne Roolahti 
autoriehted; 
11. Kunstikohvik (tuntud ka kui 
Ilunautija kunstikohvik) – maalid 
peremees Rein Meresaarelt;
17. Paus – Maris Willadseni 
kõrgkuumuses küpsenud keraamika 
näitusmüük.

TÖÖTOAD JA RAAMATUD
6. Euroopa Liidu ökomärgise 
ratastel näitus-töötuba – räägitakse 
erinevate toodete keskkonnamõjust, 
keskkonnahoidlikumast tarbimisest 
ja usaldusväärsetest toodetest, 
tutvustades ökomärgise maailma. 
Igaüks saab oma käega katsuda 

ökomärgisega serti� tseeritud 
jalanõusid, tekstiili, kodukeemiat 
jms huvitavat, toimuvad erinevad 
jututunnid;
19. Roheline ateljee – kunstihoovis 
tutvustatakse mööbli taaskasutuse 
võimalusi ja vahendeid. erinevad 
õpitoad, keskkonnasõbralikud 
mööblivärvid ja viimistlusvahendid;
15. Palgasõduri raamatukohvik
–  „Palgasõduri“ raamatusarja 
tutvustus: 
12.00 „Atentaat presidendile“,
13.00 „Üksik hunt“,
13.30 „Kassi-hiire mäng“, 
14.00 „Jaht tuumakohvritele“, 
14.30 „Agent vastu tahtmist“, 

Tänu heade inimeste vabatahtlikule panusele, naudid täna kodukohvikuid. Suur kummardus Lembe Levo, Marleen Lobjakas, Shvea Järvet, Evelin Samuel-
Randvere, Toomas Uibo, Külli Kroon, Jaanus Kroon, Marko Levo, Martin Aleksander Levo, Ruth Lobjakas, Ivo Lille, Indek Palu, Lilian Erm, Eleri Kautlenbach, 
Edward Ekker, Silver Sternfeldt, Katrin Krass, Kai-Ines Nelson, Erik Vest, Väle Võlma, Karl Männasoo ning kõik tublid kodukohvikute pidajad ja nende vaprad 
meeskonnad. Koostöö eest täname Mull Drinks, Stuudio kass ja rebane, Merivälja Kool, Maarjamäe Selts, Mähe kodukohvikutepäev, Pirita LOV, Printsart ja 
Ülemiste keskus.
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