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Kata kohvik Heki tee 10
Kaluri toidusadam Reti tee 20 (Järveküla spordihoone parkimisplats)
Värske Asfalt Küti tee ja Kesk-Peetri arenduse nurgal
Reformierakond Rae keegli kõrval, Aruheina tee 8
Jätsik Vägeva tee 33 jäätisekohvik
Piparmündi & Laimi Kokteilibaar Aasa 1
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Kahe Saia Vahel Salu tee 60/2 Pane enda maitse järgi kuum koer kokku ning naudi ka Ameerika-päraseid ja hõrke maiuseid!
Oodata on ka üllatusesinejaid! Ole kohal!
Kellu kohvik Suurekivi põik 7a Menüüs eelnevate aastate klassikad tuunikala võileivatort, värske soolakurk, kartuli-liha salat.
Toorjuustutordid - marsishokolaadi tort, astelpaju tort, mango tort. Brita kook, shokolaadi-toorjuustu küpsisetort, vaarika
muffinid ja ehk veel midagi. Kõiki koogitükke saab soovi korral ka kaasa osta!
Karru mullivahvli kohvik Suurekivi põik 7a Menüüs mullivahvlid, millel lisanditeks vaniljejäätis, värsked marjad, nutella ja
erinevad kastmed!
Pihlaka tee aiarestoran Pihlaka tee 1-2 Sissepääs aiarestorani Sinilille tänava otsast jalgväravast. Aiarestoranist saab sooja ja
soolast, mõnusalt magusat ning teravat ja mahedat. Enamus komponente on pärit vanavanemate peenardelt ning põldudelt.
Retseptid on mugandatud just nii nagu meile endale meeldib. Avatud kella 14-18.
Rootsi Kunni Kohvik Suurekivi põik 23C
JOSEPHINE kokteilibaar Vägeva tee 30 Mokteilid, kokteilid, erinevad kohvijoogid ja maitsvad suupisted.
Härra Weis ja preili Pavlovna Lepiku 3
Peetri Talu Kohvik Peetri tee 3a Pakume värskelt suitsutatud liha-ja kanatooteid, hiidkreveti-köögivilja grillvardaid,
nuudlirooga, värsket salatit, mahlast küpsisetorti ja jäätisekokteili.
Kohvik Frukt Küti tee 29 Rivistame üles koogikaunitarid, soojendav soolane-krehvtine tuleb supipotist ja pajast, lisaks veel
priimad pirukad . Pisematele usinate preilide lastekohvik.
Vägeva kohvik Peetri tee 5 / Vägeva tee 36 Meie rikkalikust menüüst leiad sa ka sellel korral mõnusalt mahlase
veiselihaburgeri, vürtsika tomatisupi ja kohvikukülastaja lemmiku - suus sulava Pavlova. Sportlikke tegevusi leidub nii suurtele kui
väikestele, avatud on ka "second hand" butiik. Tule kogu perega!
Leivapere kohvik Juhtme 20-3 Pakume erinevaid soolaseid ja magusaid pirukaid, kooke. Samuti pakume kiluvõileibu, soolaseid ja
magusaid pannkooke ning muid maitsvaid suupisteid. Meelelahutuseks noolemäng ja discgolf, kus auhinnatakse ka päeva parimat
naist, meest ja last. Kell 13.30 tantsitakse cha cha cha-d tantsutreener Merle Leib juhendamisel. Kõik oodatud!
Sweet Elise Peetri tee põik 3 Pakume magusaid maitseelamusi ja soolaseid ampse, lastele palju lusti. Mõnus olemine ja hea kohv,
tulge külla!
Aasa kohvik Aasa põik 1 Pakume erinevaid soolaseid ning magusaid hõrgutisi, kohvi ja morssi. Külastajatel on võimalus kohviku
kõrval jalga puhata. Samuti leidub siin lastele tattoo-nurk ning puhutakse seebimulle. Lubatud on ka kõik sõbralikud neljajalgsed.
Marimaa rahvustoit Häälinurme 28/Kuldala 18 Katame laua Mari toitudega, tutvustame Marimaa kultuuri, pakume nii soolaseid
kui ka magusaid küpsetisi, taimeteed ja erinevaid morsse, samuti saab proovida Marimaa palsamit. Rahvusriietes perenaised
ootavad huvilisi maitsma Marimaa küpsetisi. Teeme ka näomaalinguid.
Teeme ära Küti tee 26
Punase Ämbliku Pesa Männi tee 20 Kohvikust leiate suitsuliha,suitsukana ja suitsukala. Erinevaid salateid,pirukaid ja kooke!
Lastele palju tegevust! Menüüst ei puudu ka maitsev seljanka ja mônusad praed! Meestele kàsitööõlu ja naistele külm mull!
MIA & FRIENDS Suurekivi põik 9C Kohv, tee, magusad ja soolased suupisted, meelelahutus, müük: kasutatud riided ja
mänguasjad väikestele tüdrukutele.
Meie kena kohvik Küti tee 24 Pakume mõnusat magusat ja suupärast soolast. Kodune jäätis, koogid ja soolased ampsud.
Burgers & Lemonade Väike-Vägeva 8-1 Pakume lihast pakatavaid mahlaseid gurmee-burgereid, jahutavat käsitöölimonaadi ja
palju muud põnevat. Haara sõber kaasa ja tule vaata oma silmaga üle - täis kõht ja mugav olemine garanteeritud!
Piparmündi Kodukohvik Kuldala tee 12-2 Hipsterlik lounge, kus jällegi vägev küpsetiste valik ja nagu ikka, pakume eelmiste
aastate tõelist hitti - kukeseenepirukat.
Suurekivi Burgeripoisid Suurekivi tee 58 Suurekivi burgeripoisid on parimad sõbrad, kelle imelised käsitööburgerid said alguse
ühiste tähistamiste teistel päevadel, kui hing midagi eriti maitsekat, värsket ja mahlast. Meie roogasid saab nautida hoovis, kus
pere pisemad saavad ringi joosta, liivakastis mängida, kiikuda ja liugu lasta.
Magus Tüdrukute Kohvik Vahtra tee 5 Isetehtud rosinakringel, muffinid ja midagi veel.
Kata kohvik Heki tee 10 Kohvik Kata avab uksed sel korral uuel aadressil, Heki teel. Meie juures jämmib ka UKUTUUR.
Kohvikust saab kohvi ja tee kõrvale mõnusat magusat ja head soolast ampsu.
Kaluri toidusadam Reti tee 20 (Järveküla spordihoone parkimisplats). Nautida saab ehedaid ja mahedaid maitseid eestimaisest
kalast ning suu saavad magusaks makrooni ja koogi armastajad.
Värske Asfalt Küti tee ja Kesk-Peetri arenduse nurgal Kell 11-15, kutsub Rae vallavalitsus koos sõpradega teid kõiki uue
teelõigu avamisele! Kohapeal on avatud vallavalitsuse infokohvik, kus saab tutvuda Peetri pargi rajamise plaanidega, rääkida juttu
ametnike ja juhtidega ning soetada valla sümboolikaga meeneid. Tee-ehitajate tänamine ja lindi lõikamine kell 13.00. Kell 12-14
räägivad oma tegevusest, liiklusturvalisusest ja säästlikest liikumisviisidest Bolti saadikud, kelle juhendamisel saab uuel teelõigul
katsetada hiljuti Peetri alevikus saadavale tulnud elektrilisi tõukerattaid. Kohvikutepäevale kohaselt on võimalik endale soetada
ka maitsev kõhutäis – selle pakkumiseks on meile appi tulnud foodtruck Keretäis, kes pakub maitsvaid tacosid ja muudki põnevat.
Reformierakond Rae keegli kõrval Reformierakonna Rae meeskond ja vallavanem Mart Võrklaev ootavad endale külla, et rääkida
viimastel aastatel tehtust ning pidada koos tulevikuplaane. Pop-up kohvikust hakkab magusat pannkoogi lõhna tulema kell 11 ja
häid mõtteid vahetame seni, kuni viimanegi moosipurk on tühjaks söödud. Tule maiustama, vestlema ja kaasa mõtlema!
Jätsik Vägeva tee 33 jäätisekohvik
Piparmündi & Laimi Kokteilibaar Aasa 1 Pakume ägedaid ja plahvatuslikke maitseelamusi kuumaks suvepäevaks. Kokteilide kõrvale
väikesed snäkid.
Kirbukohvik Uusmaa tee 1/3 Meie Kirbukohvik müüb kohvijooke ja kakaod, ning wokil sooja toitu.

