Peetri kohvikutepäev, 27.08.2017
1. Mõigu savikoja hoovikohvik, Mõigu ja Vati tn rist
2. Peetri kalakohvik, Mõigu tee 3
3. Mardika kohvik, Mardika tn 1
4. Väravakohvik, Kuldala tee 24
5. Reformierakonna pannkoogikohvik, Aruheina tee 8
6. Tere Kool, Pargi tee 11
7. Meie kena kohvik, Küti tee 24
8. Kata kohvik, Aruheina tee 3-4
9. Laine Raamatukohvik, Raudkivi tee 10-2
10. Kahe Saia Vahel, Salu tee 60
11. Annely Kokkamised, Suurekivi põik 17b
12. Vägeva Kohvik, Vägeva tee 36
13. Kohvik Frukt, Küti tee 29
14. Uusmaa Lounge, Uusmaa tee 1/3
15. Suurekivi kohvik, Suurekivi tee 12 ees
16. Tort Veider, Kuusekese 1/4
17. Kellu kohvik ja Karru mullivahvli kohvik, Suurekivi põik 7a
18. Punase Ämbliku Pada, Peetri tee 18A
19. Kohvik, Pargi tee 6
20. UV Faktor, Uusvägeva tee 2
21. Kohvilähkrid, Salu tee 62
22. Kuulsuste kohvik, Kuldala tee 14-2
23. Burksipeatus, Peetri park
24. Rootsi kunn, Suurekivi põik 23, 25, 27, 29 hoov
25. Piparmündi Kodukohvik, Kuldala tee 12-2
26. No buts..., Donuts, Peetri park
27. Kukeka kohvik, Raudkivi tee 12
28. Kohvik, Juhtme 20-3
29. Kullaväljad, Aruheina tee 9

1.

Mõigu savikoja hoovikohvik, Mõigu ja Vati tn rist. Pakume kohvi kõrvale erinevaid

16.

suupisteid ja näkse ning samas ka võimalust oma oskuseid savikojas proovile panna.

Tort Veider, Kuusekese 1/4. A La Carte kohvik “Tort Veider” pakub hõrgutisi kaugelt ja
lähedalt - aurutatud gyozadest kaneelisaiadeni. Lapsi kosutab ja lõbustab naaberkohvik

Kohapeal ka kedra kasutamise võimalus. Näitame natuke ka oma tehtud töid.

“Pipi šokolaaditükike”.

2.

Peetri kalakohvik, Mõigu tee 3. Puhas Eesti merekala oma parimal moel: õrnsoolas,
mõnusas suitsus, kuumas supis, värskendavas salatis. Mehine muusika ja avatud aed!

3.

Mardika kohvik, Mardika tn 1. Maitsvad tervislikud burgerid, alkoholivabad joogid,

magusat! Ja muidugi mõnusalt mahe kohvi! Kõiki kooke saab soovi korral ka kaasa osta!

koduseid küpsetised.

Lapsed saavad hullata suurel täispuhutaval batuudil (kui ilm on ilma vihmata)! Karru

Väravakohvik, Kuldala tee 24. Väravakohvikus pakume prantsuse pirukat quiche’i ja

mullivahvli kohviku menüüs mõnusalt krõbedad mullivahvlid, millel lisanditeks vaniljejäätis

4.

mitmeid teisi soolaseid ja magusaid pirukaid ja kooke. Lisaks müüme soodsalt mänguasju,
raamatuid, rõivaid, nõusid ja mõningaid ilutaimi otse kohviku aiast!
5.
6.

7.

18.

Kellu kohvik ja Karru mullivahvli kohvik, Suurekivi põik 7a. Kellu kohviku menüüs
võileivatordid, sushi, värske soolakurk, toorjuustutordid, pavlova ja kindlasti veel midagi

ja värsked marjad.
Punase Ämbliku Pada, Peetri tee 18A. Kohaliku küla käsitööõlu, parimad vesipiibud, Andra

Reformierakonna pannkoogikohvik, Aruheina tee 8. Kohvikus pakume maitsvaid pannkooke

näomaalingud, bool ja mull naistele, gurmeekohv, suitsukana ja –lõhe otse ahjust, kodused

ja kohtuda saab Reformierakonna Rae piirkonna kandidaatidega.

toidud, teravad snäkid, koogid, Kixi Maroko hõrgutis. Vihma korral telgid.

Jäätisekokteili & Vahvlikohvik Tere Kool, Pargi tee 11. Vanakoolivahvlid, jäätisekokteil,

19.

popcorn! Elu nagu kinos: raputa peale, mis maitseid soovid - ostjate vahel läheb loosi 3
täiskasvanu+laps kinkepiletit Cocacola Plazasse!

pooltunnil aktiivne tegevus. Avatud 11-15. Tule läbi ja vaata, millega seekord üllatame!
20. UV Faktor, Uusvägeva tee 2. Burgerid otse grillilt, kukeseenepirukas, koduleib ja

Meie kena kohvik, Küti tee 24. Pakume mõnusat magusat ja suupärast soolast. Kodune
jäätis, koogid ja soolased ampsud.

8.
9.

17.

Kata kohvik, Aruheina tee 3-4. Pakume mõnusat magusat ja head soolast ampsu.
Laine Raamatukohvik, Raudkivi tee 10-2. Pakutakse hõrgutavaid tervislikke maiustusi,

Kohvik, Pargi tee 6. Peetri kooli ôpetajad avavad kohviku Pargi tee 6 terrassil. Igal

barbeque-ahjus valminud liha. Magusat ja jooke nii kuuma kui jaheda ilma tarbeks.
21.

Kohvilähkrid, Salu tee 62. Salu teel otse laste kelgumäe vastas seab end üheks päevaks
üles Kohvilähkrite kohvik otse Hiiumaalt. Vähe sellest, et head paremat pakub pesuehtne
hiidlane, saab kohvikus mekkida ka saarekese maitseid.

kohvi, teed ning mõnusaid raamatuid ja ajakirju.
10.
11.

12.

22. Kuulsuste kohvik, Kuldala tee 14-2. Kohal on: külluslikud ja intrigeerivad Ridge ja Brooke,
just solaariumist tulnud Eddie Murphy, vanameister Toto Cutugno, alati rafineeritud Lauri
Kahe Saia Vahel, Salu tee 60. Hot dogi kohvik.
Leesi, pruntsuine Anu Saagim ning otse Havannast joovastav Sir Elton John.
Annely Kokkamised, Suurekivi põik 17b. Klassikalise teadatuntud magusa ja soolase kõrval
23.
Burksipeatus, Peetri park. Pakume mahlaseid tšilliga veiseliha burgereid, särisevad
saab uudistada uusi maitseid ja põnevaid lahendusi. Pakume ka läbilõiget eestlaste
friikartulid topsis ning magusasõpradele Maiuspala makroonid.
toidulaua aastaringist. Lisaks muusikalised etteasted, tegevused lastele ja täikanurgake.
24. Rootsi kunn, Suurekivi põik 23, 25, 27, 29 hoov. Menüüs meie kuningriigi perenaiste
Ilma vastu oleme kaitstud, olgu see siis milline tahes.
Vägeva Kohvik, Vägeva tee 36. Teeme mahlaseid veiseliha grillburgereid, kanawrappe ja
mõnusalt vürtsikat tomatisuppi. Magusasõpradele pakume kvaliteetsest toorainest
valmistatud hõrgutisi. Valikus on käsitööjäätis, punase veini brownie, minipavlova,
beseerull, kohupiima- ja toorjuustukoogid ning krõbedad vanakooli vahvlid. Saab mängida
võrkpalli ja lauatennist. Pisematele kohvikunautijatele on avatud mängumaja. Jällegi
toimub garaažimüük!

13.

Kohvik Frukt, Küti tee 29. Paneme podisema soojendavad karrid ja katame koogi-

14.

kohvilaua. Nagu juba traditsiooniks saanud, kaupleme ka väeka saaremaise küüslauguga.
Uusmaa Lounge, Uusmaa tee 1/3. Meie lounge kohvik kutsub mõnusat aega veetma suuri
ja väikeseid, et saada mõnusaid ja nauditavaid maitseid nii soolase kui ka magusa näol.
Menüü on tervislik, värske, särtsakas ja kodune!

15.

Suurekivi kohvik, Suurekivi tee 12 ees. Pakume tuntud headuses küpsetisi: soolaseid
pirukaid ja magusaid kooke. Saadaval ka jäätisekokteil, kodune õunamahl ja muidugi kohvi!

lemmikud. Õhtu lõpetuseks on kell 18 kavas 1/2 Öösorri kontsert!

25. Piparmündi Kodukohvik, Kuldala tee 12-2. Pakume kaasaegseid magusaid hõrgutisi ja
retrohõngulisi lapsepõlvelemmikuid. Loomulikult ei puudu laualt ka eelmisel aastal
tõeliseks hitiks kujunenud soolased küpsetised. Küla parimat kohvi saab ka!
26. No buts..., Donuts, Peetri park. Pakume maailma kõige pehmemaid ja suussulavamaid
sõõrikuid :) ja miskit head paremat veel lisaks.
27. Kukeka kohvik, Raudkivi tee 12. Valikus on koduseid vahvleid, kukeseene pirukaid, värsket
kohvi ja muud head paremat.
28. Kohvik, Juhtme 20-3
29. Kullaväljad, Aruheina tee 9. Pakume suvist ja teravat suppi, wrapimeister teeb
suurepäraseid india vürtsidega wrappe ja loomulikult erinevaid torte-kooke ja veini

