Avatud Õunaõuekohvikud ÜLE TERVE TÄHTVERE!!!
15. septembril kl 11-15 (või kuni kaupa jätkub)
NB! Kallid koogimaiad külalised, kes te plaanite kohvikutest kooki ka koju osta, palun võtke oma karbid kaasa.

1.

Merle koogikohvik, Tungla 4 - Tähtvere Õunaõuepäevade raames
avaneb Tähtvere linnaosa pisikese Tungla tänava helerohelise maja
õueterrassil teistkordselt üks eriti magus kodukohvik. Maiustada
saab kindlasti makroone, ekleere ning eelmise aasta popimaid
õunakooke, aga küllap pakutakse ka muud prantsuspärast ja
hõrgutavat. Menüüsse tulevad ka soolased suupisted, quiche'id ja
croissant'id. Igapäevaselt tegutseb Merle oma koduköögis
kondiitrina Merlette'i nime all.

2.

Kolgata pargikohvik, Veski 40 - Kolgata pargikohvik avab oma
väravad taas, et pakkuda parimat külalislahkust koos imemaitsvate
roogadega ka sel aastal Tähtvere Õunaõuepäevadel.
KOHVIK: Rikkalikust menüüst leiab meelitavalt magusaid ja
isutavalt soolaseid roogasid, mis valmivad kogudusepere parimate
retseptide järgi. Läbi aastate on populaarsed olnud nii professori
seljanka kui ka mehised grillburgerid. Kohapeal valmistame
pannkooke, mida veel maitsvamaks saab muuta kümnete erinevate
kodumoosidega. Kõrvale saab nautida ökoteed ja head
masinakohvi. Pakume ka vegan ning gluteeni- ja laktoosivabasid
ampse. Avatud on smuutibaar. Ja ilma värskelt pressitud
toorõunamahlata ei pea keegi ka sel korral ära
minema. LISAVÕIMALUSED: Kohvikus loob meeleolu live-

muusika. Kohal on Rosiine leivad, MTÜ Tartu Maheaed, Triibulised
kaltsuvaibad, vaimuliku kirjanduse raamatulett, Kolgata koguduse
eestpalvetuba. LASTE- ja NOORTEPROGRAMM: Sel aastal
jagavaid oma parimaid mängu- ja tegutsemisoskusi laste ja
noortega Annelinnas eelmisel aastal avatud mängumaa Kidslandi
tegijad. Ehk saavad sinugi lapse unistused just seal alguse?
Täpsema infoga hoia ennast jooksvalt kursis FB lehel, kuhu paneme
üles infot, kuidas meie kohviku ettevalmistused edenevad, mida
huvitavat menüüst võib leida ning milline see kohvik üleüldse saab
olema. Kohviku seame õdusaks juba kl 11ks, et ühiselt osaleda
vabaõhu jumalateenistusel. Müügiletid avame kl 12.30. Tere
tulemast kõigile tähtverelastele ja kõigile tartlastele! Rõõmsa
kohtumiseni!
3.

Mõnus Amps, Taara pst 17 - Soe kohv ja kakao, kõrvale soolaseid
ja magusaid ampse. Kindlasti on menüüs ka iga-aastased magusad
vahvlid šokolaadiglasuuriga ning sõbrad tulevad külla naturaalsete
Minu Muusa jäätistega.

4.

Uku aiakohvik, Hurda 9 - Oleme perekondlik kohvik Tähtvere
linnaosas, millele Uku Masing saaks oma magamistoast pilku heita
ja aknast kohvi ulatada või raamatut ette lugeda. Aga kuna Uku on
juba ammu pilvepeal, siis pakume good mood food'i ehk mõnusat

soolast sooja sööki, mis paljuski valmib just kohe siin samas sinu
silma all. Näiteks aias küpsetatud rebitud barbeque liha wrapi vahel,
krõbedaid friikaid, hooajalistest aiaviljadest püreesuppi ning muidugi
ka isevalmistatud nostalgilist magusapoolist. Kõhu saavad täis ka
taimetoidu austajad. Aianurgas ootab avastamist kiik ja liivakast
lastele. Varju ja meeleolu pakuvad Uku istutatud kaunid puud.
5.

Vaiguviiuli õunaaiakohvik/ -kontsert, Vikerkaare 9 - Kodukohvik
on avatud kl 12–15, menüüs mitut sorti soolased ja magusad
küpsetised . Kell 15–17 Vaiguviiuli õunaõuekontsert, kus astuvad
üles Liis Ring ja Argo Vals. Kontserdi eel ja järel on erihindadega
müügil Tähtveres tegutseva ja eesti väärtmuusikale keskendunud
plaadifirma Vaiguviiul väljaanded (lähemalt www.vaiguviiul.ee).

6.

Näituse Kanad, Näituse 9 - Süüa saab hõrgutavaid veganroogasid,
imetleda rõõmsaid linnakanasid ning uudistada, mida head ja
üleliigset majarahval pakkuda on.

7.

Lendav Hollandlane, Tungla 5 - Ainult ühel päeval aastas pakub
kodukohvikute raames kohvik 'Lendav Hollandlane' sellist võimalust.
Me kostitame Teid Tex Mex rebitud lihaga ja vegan Tacodega.
Pakume soolaseid ja magusaid pirukaid. Jookidest pakume värskelt
külmpruulitud kohvikokteile, ise tehtud õunamahla ja oma aia
piparmünditeed ja kohvi. Väiksematele pakume hollandi laste
lemmikuid (maiust).

8.

9.

Võlukooli võluaed, Taara pst 10a - Saame kokku Tähtvere
Õunaõuepäeval! Ootame teid külastama meie armsat tagahoovi
kohvikut "Võlukooli võluaed". Meie kohviku märksõnadeks on MÄNG
JA TAASKASUTUS. Mänguhuvilised saavad ronida, liugu lasta,
legodest ehitada, liivakastis möllata ja teha tsirkust, sest meil on
külas Leiutajate külakooli õpilasfirma Circus24. Pakume Võlukooli
kogukonna liikmete poolt valmistatud koduseid suupisteid ja
küpsetisi, nii soolast kui magusat. Menüü on vegansõbralik. Avatud
on ka garaažimüük koos loosirattaga, kus iga keerutus
võidab. Saadav tulu läheb Haridusseltsi "Vabadus
Õppida" toetuseks.
Urmase kohvik, Kuperjanovi 18a

10. Aknakohvik Maitsev Seiklus, Kastani 12 - Magusaid hõrgutisi ja
jäätist saab sellest aknakohvikust kindlasti soetada. Ja menüüs on
eelmise aasta õunakookide võistluse teise kohaga pärjatud kook
loomulikult ka.
11. Puhvet Krügeri Tuvi, Näituse 3 - Puhvet Krügeri Tuvi on avatud
11.00-19.00. Kunstinäitus "Tähtverelaste kunstiaarded" - väljapanek
tuntud tähverelaste kunstikogudest. Kuraator Krista Roosi.
13.00 Laulev muinasjutt "Keisri ööbik". Kuulama oodatakse suuri ja
väikeseid. Esitavad laululapsed, juhendaja Birgid Täht.
14.00 Kontsert. Raimond Valgre laulud prantsuse keeles. Esineb
Birgid Täht.
18.00 Qi Gong´i töötuba. Qi Gong on "kunst ja oskus Qi-d liigutada"
ehk traditsioonilisele hiina meditsiinile toetudes energeetilisi liikumisi
tähele panna, ära tunda ja nendega suhestuda. Töötuba juhib Helle
Kera
19.00 Väetantsuõhtu. Juhendab Margit Foht
12. Kohvik Siili Sahver, Koidula 12 - Juba kolmandat korda kostitab
Siili Sahver oma külastajaid hea ja parema saadusega. Menüüs on
soolased ja magusad ampsud.
13. Vahva Vaffel kodukohvik, Veski 20 - Väikesed Veski tänava
vahvlisõbrad jagavad Tähtvere Õunaõuepäeva raames oma
vaimustust krõbedatest vahvlitest ja pakuvad neid rõõmuga kõigile
huvilistele. Lisaks on minikohviku menüüs teisigi toredaid küpsetisi
ja põnevaid maitseid. Pisikestele külastajatele on liivakookide ja

liivavahvlite tegemiseks avatud ka liivakast ;) Oled oodatud nautima
mõnusaid maitseid ja niisama vahvalt aega veetma!
14. Taarapunkt, Taara pst 15 - Pakume kooke ning muid küpsetisi,
mille kõrvalt ei puudu kosutav kohv või tuline tee.
15. Seltsing Harilik kodukohvik ja näitusmüük, Koidula 15 - Paneme
üles amatöörkunstnike seltsingu Harilikud maalide näituse, on ka
võimalus maale osta. Seltsingu liikmete poolt küpsetatud suupisted
on müügil kohvikus. Lastele on joonistusnurk. Veel on möödunud
aastal edukaks osutunud toalillede koduotsimise nurk.
16. Mihklilaada kohvik, Oru 3 - Ootame kõiki huvilisi Tartu Katoliku
Hariduskeskuse algkoolimaja aeda uudistama ja maitsma! Avatud
on kohvik paljude hõrgutistega! Lisaks toimub iga-aastaseks
traditsiooniks kujunenud sügisene laat MIHKLILAAT, kus
hariduskeskuse lapsed oma perega saavad müüa sümboolse hinna
eest käsitööd, hoidiseid, raamatuid, mänguasju ja palju muud
põnevat ning teenida endale seeläbi väikest taskurahalisa.
17. Ilmatari tagahoov, Ilmatari 34 - Värskelt valmivad erinevate
täidistega pannkoogid ja miniburgerid. Vahepalaks pakume mahlast
võileivatorti ja pirukaid. Kaasa saab osta küpsiseid ja
füüsaleid. Janustele pakume erinevaid külmi ja kuumi jooke. Olete
oodatud meie tagahoovi!
18. Muffi kohvik, Taara pst 16 - Meil on muffineid, viinamarju ja oma
kunsti näitus-müük!
19. Heategevusüritus "Hingesoojus", Tartu Maarja kirik - Viimast
korda sellel aastal Hingesoojust! Loome Pai noored korraldavad
heategevusüritust "Hingesoojus", mis toimub juba 4 korda ning
ühtlasi ka viimast korda sellel aastal! Heategevusüritus “
Hingesoojus” toimub 15. septembril Tähtvere Seltsi eestvedamisel
toimuva Tähtvere Õunaõuepäeva raames. Oodata on põnevat ning
mitmekülgset programmi. Mis toimub? Avatud on kohvik, kus
pakutakse kõike head ja paremat, valikust leiab ka veganitele
midagi. Lavale astuvad erinevad esinejad. Saame näha nii tantsijaid
kui ka lauljaid. Kohapeal on olemas töötoad igale vanusele. Võimalik
tulla ise müüma oma näputööd või hõrgutisi (eelnev registreerimine)!
Kogu teenitud tulu kohvikust ja annetuskastist läheb SA Tartu
Ülikooli Kliinikumi Lastefondile, et nad saaksid soetada Tartusse
kõnniroboti.
TÄHTVERE SELTS TÄNAB SÕPRU JA TOETAJAID!

