Peetri kohvikutepäev
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Kata kohvik, Aruheina tee 3-4
Peetri kalakohvik, Mõigu tee 3
Kes aias, Lepiku põik 2-2
@Pedros, Vägeva tee 17a
Maiuspalad, Peetri park
Õunaraks, Pargi tee 11
Pidu palmisaarel, Peetri kooli tagahoov
Vägevad Vahvlid, Vägeva tee 51
Aasa hoovikohvik, Aasa 6
Everland, Tammiku põik 1
Natuke seda ja teist vol2, Vägeva tee 15
Kellu kohvik, Suurekivi põik 7a (Rootsiküla)
Meie kena kohvik, Küti tee 24
Sweetheart cocktails, Väike-Vägeva 8-1
Piparmündi kodukohvik, Kuldala tee 12/2
Rootsiküla hoovikohvik, Suurekivi põik 23,25,27,29
UV Faktor, Uusvägeva tee 2
Peetri parim burger, Vägeva tee 15
Frukt&Pita, Küti tee 29
Häälinurme Pargi kohvik, Häälinurme park
GoldField kohvik, Aruheina ja Raudkivi tee nurgal
Vägeva Kohvik, Vägeva tee 36
Punase Ämbliku Pubi, Pargi tee 3/5
Jänkuonu juures, Juhtme 3
Le Mull, Peetri tee 18b,
Kikerherne kohvik, Küti tee 37/1
Kirju Põlleke, Suurekivi põik 7b
Tere, kool!, Raudkivi tee 10
29. Subway, Peetri Selver
30. Helena's Bakery, Uusmaa tee 8-10

1. Kata kohvik, Aruheina tee 3-4. Avame ka see aasta väikese
kohviku magusate ja soolaste suupistetega.
2. Peetri kalakohvik, Mõigu tee 3. Hea eestimaine ja värske kala igal
kujul: praena, supina, suupistena - siiaäkisest ahjusooja
suitsulestani! Muusikat ja magusat ka!
3. Kes aias, Lepiku põik 2-2. Pakume magusaid ja soolaseid küpsetisi,
jääteed, jäätisekokteile ning koduõlut. Samuti toimub väike hoidiste
ja käsitöö väljamüük.
4. @Pedros, Vägeva tee 17a. Kohvikus saab nautida erinevate
kokkade poolt valmistatud head sööki ning kuulata mõnusat
muusikat diskoriga
5. Maiuspalad, Peetri park. Pakume makroone, tassikooke, vahvleid
ning limonaadi.
6. Õunaraks, Pargi tee 11. Pakume parimaid kooke ja torte, mis
valmistavad silmale rõõmu ja teevad kõhule pai! Nälga ei jää ka
soolasesõber!
7. Pidu palmisaarel, Peetri kooli õpetajad avavad lõunamaise
hõnguga kohviku kooli tagahoovis
8. Vägevad Vahvlid, Vägeva tee 51. Pakkuda pole palju aga see eest
maitsvat. Saab kohvi, saab teed, pakkuda on ka kodust morssi.
Kindlasti on vahvlit, jäätisega või ilma. Ka soolasemaid ampse ja
tervislikku puuvilja leidub! Saab ka vaadata, mis pererahval müügis
on.
9. Aasa hoovikohvik, Aasa 6. Road valmivad sel korral grillil, potis ja
udus. Pakume soolast kõhutäit ning seekord on avatud ka Baltikumis
ainulaadne Udu jäätisebaar, mis pakub kohapeal valmivat tervislikku
ja udupehmet jäätist.
10. Everland, Tammiku põik 1. Pakume maitsvaid, tervislikke ja
eelkõige kodumaistest saadustest valmistatud hõrgutisi kogu perele.
Pakume lastele tegevust ning täiskasvanud saavad kätt proovida
discgolfis.
11. Natuke seda ja teist vol2@ 1€, Vägeva tee 15.
12. Kellu kohvik, Suurekivi põik 7a. Hinge ja armastusega tehtud
magusad ja soolased ampsud. Menüüs mahlane võileivatort,
magusate kookide tähed on toorjuust, rabarber, vaarikas, astelpaju.
Lisaks veel pilvekerged pavlovad ja suussulav Brita kook. Kõike
soolast ja magusat pakin hea meelega ka soovi korral koju kaasa!
13. Meie kena kohvik, Küti tee 24. Pakume mõnusat magusat ja
suupärast soolast. Maitsta saab ka suvelõpu meekärge.
14. Sweetheart cocktails, Väike-Vägeva 8-1. Meie armsas väikeses
kodukohvikus ootavad teid jahutavad suvised kokteilid, mõnusad
suupisted ja meeliergutav muusika.
15. Piparmündi kodukohvik, Kuldala tee 12/2. Pakume erinevaid
soolaseid ja magusaid maitseelamusi. Soojad ja külmad joogid.

16. Rootsiküla Hoovikohvik, Suurekivi põik 23,25,27,29. Saab
kiluvõileiba, pop-corni, smuutit, kaneelirulle, pasteedileiba,
kartulisalatit, kooki ja kohvi muidugi ka! Lisaks mängida lauatennist,
sulgpalli ja korvpalli. Tuulutame oma kappe ja avame oma väikse
kirbuleti!
17. UV FAKTOR, Uusvägeva tee 2. Pererahva hommikulaud alustab
juba kell 10.00. Alates kella 11.00-st valmivad teie silme all värsked
hamburgerid, lisas kukeseenepirukas, böömi kapsasupp, koogidjoogid. Elav muusika!
18. Peetri parim burger, Vägeva tee 15. Kohvikus pakutakse imelist
käsitöö burgerit ja auravaid/tossavaid jooke.
19. Frukt&Pita, Küti tee 29. Täidame teie rõõmuks ja soolaseks
meeleheaks usinasti pitaleibasid, magusalaud uhkeldab Väikse
koogivabriku Frukt koogiampsudega. Kaupleme saaremaise
küüslauguga ja aianurgas avame kõige värvilisemate kleitide täika.
20. Häälinurme Pargi kohvik, Häälinurme tee. Pakume kohapeal
suitsevat suitsukala, küpsetisi ja Tankeri õlut.
21. GoldField kohvik, Aruheina ja Raudkivi tee nurgal. Parim
tänavatoit, kuum supp ja jahutavad joogid. Avatud Kilakola Pood.
22. Vägeva Kohvik, Vägeva tee 36.Tugevama suutäiena pakume
mahlakat veiseliha grillburgerit ja vürtsikat tomatipüree suppi.
Rikkalikus magusavalikus leidub suus sulavat isevalmistatud jäätist,
punapeedi brownie, beseerull, kreemjas pavlova jne. Meie hoovis
saab mängida võrkpalli ja lauatennist, toimub õnneloos ning avatud
on garaažimüük!
23. Punase Ämbliku Pubi, Pargi tee 3/5. Menüüst leiab rikkaliku woki,
tulise supi, hõrgu koogi, snäkke ning palju muud huvitavat! Õigest
pubist ei puudu ka käsitöömärjuke ja marjadega kihisev!
24. Jänkuonu juures, Mõigus, Juhtme 3. Hoovikohvikus pannakse
suitsema suitsuahjud ja pakume krõbedat seakooti nii kohapeal
söömiseks kui kaasa ostuks. Kõrvale pakume muudki söögipoolist,
kohvi, värsket õunamahla ja lastele jäätist!
25. Le Mull, Peetri tee 18b. Pakume midagi grillilt ja suitsuahjust ning
Heleni imemaitsvaid sushisid. Maiustamiseks koogid.
26. Kikerherne kohvik, Küti tee 37/1 sisehoovi terassil.
27. Kirju Põlleke, Suurekivi põik 7b pakume pühapäevaks hästi sobivat
vürtsikat tomatisuppi, värskeid soolakurke, kodust kartulisalatit,
vahvliampse nii soolaseks kui magusaid ning kapist leiab ka külmi
karastusjooke.
28. Tere, kool!, Raudkivi tee 8. Jäätisekokteili ja vahvli kohvik.
29. Subway, Peetri Selver. Pakutakse kohvi ja küpsiseid.
30. Helena's Bakery, Uusmaa tee 8-10. Uus koduköögi küpsetuskoda,
kus pakume soolast singi-quiche'i, värsket leiba/saia,
toorjuustukooke, uhket 4-kihilist Brita kooki ja vegan browniet. Head
kohvi saab ka!

