Peetri kohvikutepäev
26. august 2018 kell 11-…
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@Pedro's (Vägeva tee 17/1) @Pedros kohviku aias on
võimalik nautida ilusat suvepäeva istumisalas ning mekkida
koduse retseptide parimaid palasid. Käsitöö hamburgerit,
salatit, erinevaid kooke, isetehtud jooke jne. Lisaks
kõigele on ka avatud kirbuturu nurk, naudime muusikat ja
head augustikuu ilma.
Kalakohvik (Mõigu tee 3) Kindlasti valmivad meie
igaaastased lemmikud - lestasupp ja suitsukalad.
Siiaaäkist, kalasalatit, suupisteid saab samuti.
KATA kohvik (Aruheina tee 3, krt 4) Pakume mõnusat
magusat ja head soolast ampsu.
Pannkoogikohvik (Aruheina tee 8) Reformierakonna Rae
meeskond ja vallavanem Mart Võrklaev ootavad sind külla,
et rääkida viimastel aastatel tehtust ning pidada koos
tulevikuplaane. Rae keegli kõrval asuvast 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!
Õunaraks (Pargi tee 11) Pühapäevased pannkoogid tule
söö meie kohvikus! Magusa ja soolase täidisega
pannkoogid, magusad hõrgutised ning karastav jook - kõht
saab täis igal juhul!
Rootsi kunn (Suurekivi põik 23c) Toidunautijaid ootavad
nii soolased kui magusad palad - hamburgerid, kasukasalat,
šokolaadinööbiküpsised, peedi-kitsejuustusaiakesed,
sefiirid, lihapallid, kiluleivad, popcorn, küpsise- ja
võileivatordid, friikartulid, koogikesed ja palju muudki. Kui
õnn kalureid soosib, siis pakume tõelisele gurmaanile ka
värskest Võrtsjärve angerjast valmistatud angerjasuppi.
Kohvikutepäeval esineb muusikalise etteastega eelmisel
aastal väga menukas olnud ansambel Öösorr (kontserdi aeg
täpsustamisel, jälgige meie lehte). Lapsi ootavad batuut,
ajutised tätoveeringud ning kohalike laste poolt
organiseeritud mänguasjade müügitekk ja õnneloos.
Kohvik "Jänkuonu juures" (Juhtme 3) Hoovikohvikus
pannakse suitsema jälle suitsuahjud - seakooti, ribi,
suitsukana. Kõrvale värskelt pressitud õunamahla,
soolakurki, pirukaid, kooke jpm ;)
Kahe Saia Vahel (Salu tee 60/2) Hot dog'i kohvik - pane
enda maitse järgi kuum koer kokku ja naudi ka sport- ja
murumänge! Lõpetuseks magus Manhattani toorjuustukook
või ameerikapärased šokolaadiküpsised. Auhinnad
sportlikele!
Tort Veider (Kuusekese ¼) A La Carte kohvik “Tort
Veider” pakub hõrgutisi kaugelt ja lähedalt - aurutatud
gyozadest kräsupea koogini.
Pipi šokolaaditükike (Kuusekese ¼) Lapsi kosutab ja
lõbustab kohvik “Pipi šokolaaditükike”.
Kodukohviku kontsert (Allikaveski 4) Meie lõpetame
Peetri kohvikutepäeva suvelõpu kontserdiga oma koduaias.
Esineb Jäääär, avatud kodukohvik, pakume Peetri parimat
sushit: Helen Sushid, erinevaid soolaseid näkse, mida hea
kontserdi kôrvale nautida ja head jooki. Avatud lasteala
Luff mängumaa, kus lastel lõbus lustida samal ajal, kui
vanemad kontserti naudivad. Värvad avame: 16.00
Kontserdi algus: 18.00
Pehme jäätis (Vägeva tee 38) Pakume pehmet jäätist
krõbedas vahvlis.
JUUBELIKOHVIK (Suurekivi põik 17B) Juubelikohvik
pakub mõnusat ülevaadet Annely Kokkamiste viimase 5
aasta maitsetest, mis sedakorda on läbi põimitud EV100
teemast. Kindlasti leidub ka uusi maitseid ja üllatusi.
Piparmündi Kodukohvik (Kuldala tee 12-2) Hipsterlik
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lounge, kus mõnus bossa saatel tšillida. Küpsetiste valik on
sel aastal lausa ogaralt mitmekesine - alates
retrohõngulistest lapsepõlvelemmikutest ja lõpetades
kaasaegsete koogikeste ning pirukatega. Sel aastal on
parem valik ka lastele ja soolasearmastajatele. Ja nagu
ikka, pakume eelmiste aastate hittküpsetist kukeseenepirukat.
"Kohvik nr 30" (Lepiku põik 2-1) Pakume sööki ja jooki,
sooja ja külma, volliga ja vollita, mulliga ja mullita.
Talu koHvik (Peetri tee 3A) Pakume wokiroogasid,
grilltooteid, salateid, jäätiseid, kooke, kohvi, teed ja
mahlasid. Lastele mänguala.
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 ihkas. Väikesed burgeripoisid ja -tüdrukud
pakuvad meie kohvikus maailma parimat jäätisekokteili.
Meie roogasid saab nautida hoovis, kus pere pisemad
saavad ringi joosta, liivakastis mängida, kiikuda ja liugu
lasta. Pidupäevale kohaselt ei puudu kohvikust ka pillimees
– lõõtsamees Rain tõmbab peo käima.
Punase Ämbliku Pesa (Peetri tee 18a) Meie kohvikust
leiate suitsuliha, suitsukana ja suitsukala! Erinevaid
salateid, pirukaid ja kooke! Lastele suhkruvatt, jääjook ja
palju üllatusi! Meil saab sõita elektriautodega! Meestele
käsitööõlu ja naistele külm mull! Astuge läbi!
ReMaLe take away (Küti tee 27) Kohvik pakub väikseid
suupisteid kohe söömiseks ja kaasa ostmiseks.
Kellu kohvik! (Suurekivi põik 7a) Menüüs võileivatort,
värske soolakurk, kartuli-liha salat, toorjuustutordid marsitort, astelpaju tort, mango tort, Brita kook,
küpsisetort, muffinid. Kõiki kooke saab soovi korral ka
kaasa osta!
Karru mullivahvli kohvik! (Suurekivi põik 7a) Menüüs
mullivahvlid, millel lisanditeks vanilje jäätis, värsked
marjad, nutella ja erinevad kastmed!
"Retro meesai piimaga 1 EUR" (Vägeva tee 53)
UV faktor (Uusvägeva tee 2) Uus, täiendatud menüü
koos vana klassikaga! Valikus on igale maitsele midagi:
tuntud headuses värske grillburger, temperamentne
kanakarri ja midagi taimesõpradele. Lisaks sefiirikorvid ja
koogid tuntud Lõuna-Eesti meistrilt. Seda kõike hea
kohvivaliku, rõõmsa muusika ja sõbraliku seltskonna saatel.
Väikseid ja suuri rõõmustavad jällegi SUURED MULLID!
IseTegin (Aruheina ja Kuldala tee ristil) Kohvik pakub
vaid isetehtud küpsetisi, nii magusaid kui soolaseid,
salatit, kokteili ja limonaadi. Lisaks ka laste mänguasju ja
riideid.
Kuldala kirbukas ja kohvikutepäev
Kerlini Magusad Maiused, park Kohvikus pakume:
muffineid/ tassikooke, moonirulle, pulgakooke, glasuuriga
vahvleid, kass Arturit ja muid huvitavaid ning maitsvaid
kooke. Lisaks tervislikke suupisteid, kodust õunamahla ja
kohvi ning muud head paremat.
Käsitööfriikad & Mammu Riidepood (Aruheina tee 5)
Pakume imemaitsvaid käsitsi valmistatud friikartuleid ja
bataadi chipse isevalmistatud kastmetega. Joogiks
mangostiini mahlasmuutid Taimaalt ning nostalgilised
limonaadid Venemaalt.
Namaste: a taste of India (Käokella tee 1a/1-3,
Järveküla) Päris India kokkadelt India stiilis burgerid,
pitsad ja muud salajased retseptid. Porgandikook ka :)

