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Kohvipaus „Kevadine“ hind 3,00 €/in     

Inspireeritud tärkavast kevadest, puhkevatest pungadest ning vajadusest puhastada organismi 

talvega kogunenud mürgistest jääkidest. 

Pakume valikus: 

 Kasemahl – organismi puhastamiseks ja turgutamiseks 

 Taimeteed – parim valik kevadel on vaarikavarre tee, kasepunga tee, pärnaõie tee 

 Kohv  

 Mahe mesi  ja kookosrasv – neile kes armastavad teed või kohvi magusalt ja tervislikult 

 Allikavesi – puhas ja kosutav vesi on tervise alus 

 Köögivilja valik – vitamiinid ning kiudained seedesüsteemi aktiviseerimiseks 

 

Kohvipaus „Suvine“ hind 4,00 €/in   

Värsked marjad ja puuviljad annavad suvele selle erilise hõngu ning omanäolisuse. Keha vajav värsket 

ja kerget, et olla aktiivne ja tegus. 

Pakume valikus: 

 Taimeteed – raudrohi, saialill, meliss ja piparmünt annavad energiat 

 Kohv  

 Mahe mesi  ja kookosrasv – neile kes armastavad teed või kohvi magusalt ja tervislikult 

 Allikavesi – puhas ja kosutav vesi on tervise alus 

 Suvised marjad ja puuviljad 

 Külm kosutav kamajook Pajumäe talu hapupiimaga 

 Kodune rukkileib ürdivõiga 

 

 

 



 

Kohvipaus „Sügisene“ hind 4,00 €/in   

Sügise rikkalik värvikirev saak leiab tee meiegi lauale, et enne talve võimalikult palju vitamiine tallele 

panna. 

Pakume valikus: 

 Taimeteed – mustsõstra, mustika, pohla ja jõhvikatee hoiavad tervise tugeva 

 Kohv  

 Mahe mesi  ja kookosrasv – neile kes armastavad teed või kohvi magusalt ja tervislikult 

 Allikavesi – puhas ja kosutav vesi on tervise alus 

 Kodune rukkileib ürdivõiga 

 Sügisesed köögiviljad ja puuviljad ning marjad 

 

Kohvipaus „Talvine“ hind 4,00 €/in  

Kui külm lumevaip katab maad, on soov millegi toekama järele, mis soojendaks ja annaks jõudu. 

Pakume valikus: 

 Taimeteed – mustsõstra, mustika, pohla ja jõhvikatee hoiavad tervise tugeva 

 Kohv  

 Kakao - magusasõpradele 

 Mahe mesi  ja kookosrasv – neile kes armastavad teed või kohvi magusalt ja tervislikult 

 Kodune rukkileib ürdivõiga 

 Heeringas keedetud munaga 

 Marineeritud kurk ja seened 

 

 

 

Lisaks on võimalik kombineerida kohvipaus vastavalt oma soovile ja äranägemisele. 

- Pirukad 

- Koogid ja küpsetised 

- Küpsised 

- Võileivad 

- Kokteilsalat 

- Hõõgvein 

 


