
1. Vaablase hoovikohvik
Vaablase tee 1, Randvere
Avatud: 12.00–20.00
Mõnusas hoovikohvikus pakutakse 
eelmise aasta hitte (friikartulid, juustu-
pallid, pastad, koogid) ja ka uusi mait-
seelamusi!

2. Suits & Sool
Marjamaa tee 14, Metsakasti
Avatud: 11.00 kuni külastajaid jätkub
Selles kohvikus saab maitsta külmsuit-
su hõrgutisi. Pakutakse värskeid ja ter-
vislikke poké kausse.

3. MeiePere 
Kaevuaia tee 24, Randvere
Avatud: 12.00–20.00
Kui käes on kohvikute päevad,
Randverre kisub imeväega.
Siin Kaevuaia teel on hoov,
kus mõnus seltskond aias koos.

4. Klaarsuse Kristallikohvik
Taluranna põik 3, Haabneeme
Avatud: 11.00–21.00
Klaarsuse Kristallikohvikus on rõhk 
alati hingetoidul, kuid kosutust saab ka 
keha – ikka parimat ja puhtamat taim-
set toitu ja jooki.

5. KatiKati 
Tarvase tee 26, Metsakasti
Avatud: 10.00–18.00
Hubases kodukohvikus pakutakse häid 
tervislikke maitseelamusi kogu pere-
le. Kõike head ja paremat saab ka kaa-
sa osta.

6. Warung Indoneesia
Pärnamäe tee 200, Pärnamäe
Avatud: 11.00–16.00
Kohviku peakokk on pärit Indonee-
siast ja kohvikus pakutakse Indonee-
sia tänavatoitu – praetud riisi, praetud 
nuudleid ja vürtsikat kastet ning muud 
indoneesiapärast toitu.

7. Tallinn Teafarer
Liiva tee 6, Rohuneeme
Avatud: 11.00–19.00

Selle kohviku menüüs on kõik söögid 
ja joogid taimsed. Üks huvitavamaid 
jooke, mida perenaine kindlasti proo-
vida soovitab, on Matchadita shot, mis 
on rohelise tee ja ananassimahla baasil 
pisut terav ja värskendav jook.
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KOHVIKUTEPÄEV Viimsi kohvikutepäev toimub käes-
oleval aastal 17. juulil. Viimsi saartel kestab kohvikute-
päev kaks päeva – 17.–18. juulini. 

Tule Viimsi kohvikutepäevale!

K
odukohvikuid on Viimsi vallas palju, seega kindlasti tuleb teha eeltööd 
ning valida välja kohvikud, mida soovite külastada. 

Kõrvalleheküljel on Viimsi kohvikutepäeva kaart ning alljärgnevalt 
toome ära tutvustava info kõikide kohvikute kohta.

Ka tänavu on kohvikukülastajatel võimalus valida “Rahva Lemmikkohvik” 
ja “Rahva Lemmiktoit” ning koguda templikaardile templeid ja võita auhindu. 
Templikaardid ja loosikastid asuvad kohvikutes.

Viimsi kohvikutepäeva kodulehel on olemas digitaalne kaart ning lisainfo koh-
vikute kohta: www.viimsikohvikutepaev.ee.

Kohtumiseni Viimsi kohvikutepäeval! 
Kristiina Sillaste

kohvikutepäeva korraldaja

Kohvikus on hularõngad ja žongleeri-
misvahendid. Lisaks saab siin lugeda 
taro kaarte ning kohvikus on Eesti ai-
nus Tõe Peegel (True Mirror).

8. Kaks Kokapoissi
Randvere tee 199, Randvere
Avatud: 12.00–22.00
Kaks Kokapoissi pakuvad eriti head tä-
navatoitu.

9. Torgo Talu Taqueria
Ristikheina tee 1, Pringi
Avatud: 11.00 kuni takod otsa saavad

Torgo Talu Taqueria kohvik võtab 
Viimsi kohvikupäevadest osa juba teist 
aastat. Kõige huvitavamad toidud me-
nüüs on argentiinapärased soolased 
pirukad empanadad. Väga populaar-
sed on frititud juustuepanadad salsaga 
ja veiseliha, vürtside, rosinate ning kõ-
vaks keedetud munaga täidetud epa-
nadad.

Teine populaarne toode selle kohvi-
ku menüüs on madala alkoholisisaldu-
sega värskendav tepache – kääritatud 
ananass koos erinevate vürtside ja õl-
lega. Kohviku peakokk on aastaid töö-
tanud kokana Torontos ja Firenzes.

Torgo Talu Taqueria kohviku paljud 
köögiviljad ja maitsetaimed pärinevad 
Torgo Talust. 

10. Tut SLADKO
Ojamäe tee 2, Äigrumäe
Avatud: 12.00–20.00
Pakutakse kooke, tordilõike, kodulimo-
naadi, jäätisekokteile. Külastajaid oo-
tab magus loterii.

11. Isamaaline kohvik
Rohuneeme tee 41 parklas, Haab-
neeme
Avatud: 11.00–18.00
Kauni merevaatega Isamaalise kohviku 
menüüs on isamaaliste retseptide jär-
gi küpsetatud maitsvad toidud. Maitsta 
saab ka ka “riigipirukat”, värskelt suit-
setatud lesta, kuningannakooki, ko-
hupiima kirsikooki, Eestimaist mus-

tikamuffinit ning maitsvaid vanaema 
pannkooke. Pakutakse kohvi ja teed 
ning karastavad jooke. Õdusas kohvi-
kus saab mõtteid vahetada ka Viimsi 
tulevikuteemadel! 

12. Vegan Rõõm
Idapõllu tee 3, Haabneeme
Avatud: 12.00–20.00
Vegan Rõõm pakub maitsvaid vegan 
juustukooke ja muid küpsetisi kaasa-
müügiks.

13. Suhkrupomm kohvik
Rohuneeme külaväljakul, Väike-Ring-
tee keskel
Avatud: 12.00–20.00
Kohvik tõelistele magusasõpradele! 
Pakutakse pehmet jäätist, suhkruvat-
ti, pulk-vahvleid, pannkooki ja Krebeli 
Bake&Cake hõrgutavaid kooke.

14. Keri kohvik ja baar 
nimega Aivo juures
Keri saar
Avatud: 17.07 kell 11.00–20.00 ja 18.07 
kell 11.00–16.00 
Sel aastal juba neljandat korda avab 
uksed kõige põhjapoolsem söögikoht 
Viimsi kohvikutepäeval – see on Keri 
kohvik. Menüüs on legendaarne hee-
ringas, Naabri Kati tehtud pannkoogid, 
supid ja uuendusena grillvorst salati-
ga. Tänavu on puukuuri juures avatud 
ka baar nimega Aivo juures, kus paku-
takse moodsaid kokteile, aga ka vana 
head rummi koolaga. Lisaks saab ka 
õlu voblaga ja kohvi. Kõigile, kes tule-
vad kohvikusse Keri saare T-särgiga või 
soetavad selle kohapeal, on kohvikust 
ja Aivo juures hindadest -10% soodus-
tust. Maksta saab nii sularahas kui ka 
kaardiga. 

Keri kinosaalis näidatakse lühifilmi 
“Keri – a place where time stops”, igal 
täistunnil toimuvad ekskursioonid al-
gusega peamaja ukse juurest, kultuu-
rimajas saab vaadata Keri vabatahtliku 
saarevahi Margit Kaare näitust. Saa-
rel toimub ka suveniiride müük. Ko-
gu kohviku ja suveniiride müügi tulu 
läheb saare hüvanguks. Kohvikus tee-
nindavad vabatahtlikud saarevahid ja 
nende sõbrad ning saare ekskursiooni 
teeb saarevaht Andrus Elbing.

Kerile saab nii suuremate kui ka 
väiksemate alustega. Saarel on julla, 
millega saabujatele vastu minnakse, et 
nad loodetavasti kuivalt kaldale tuua. 
Lemmikloomad palutakse koju jätta. 

15. Pipi Maja Kohvik
Eha tee 51, Kelvingi
Avatud: 12.00–19.00
Kelvingi küla otsas asuvas Pipi Maja 
Kohvikus pakutakse maitsvaid küpse-
tisi ja toite. Hõrgutisi saab nautida aias 
või võtta meelepärane toidupoolis kaa-
sa ja jalutada 30 meetri kaugusel ole-
vasse randa või kõrvalolevasse metsa. 

16. Harmoonikum
Pargi tee 8, Viimsi
Avatud: 12.00–20.00
Harmoonikum on tuntud headuses – 
Viimsi mõisa karjakastell, avatud hoo-
vikohvik, spaakohvik, kana- ja ürdiaed, 
merevaatega triiphooneloož. Põh-
ja-Eesti maitsete aasta road ja kohali-
kud tooted. Avatud Laidoneride pan-
noofotonäitus.

17. Äigrumäe külakohvik
Äigrumäe tee 4, Äigrumäe
Avatud: 11.00–18.00

Äigrumäe külakohvik toimub külaplat-
sil. Tegemist on ühisüritusega, millest 
võtavad osa paljud pered. Külakoh-
viku laual on kõik isetehtud küpseti-
sed, avatud on ka laste lett, kus lapsed 
müüvad oma valmistatud hõrgutisi.
Meelelahutuseks lastele on terveks 
päevaks toodud külaplatsile suur ta-
kistusradadega ja liumäega batuut.

18. Hea Kohvik 
Pihlaka tee 25, Haabneeme
Avatud: 11.00–19.00

Juba teist aastat tegutseb Hea Kohvik – 
kohvik lastelt lastele! Uuteks toitudeks 
on suitsuahjust tulnud lihast tehtud 
Külm Praad ja toorjuustukook. Selles 
kohvikus saavad ka lapsed ise küpse-
tada!

Rõõmu pakub Hea Kohviku aias 
olev seikluspark koos zip line trossiga. 

19. Kodukohvik Hortensia
Pirni tee 14, Metsakasti
Avatud: 10.00–22.00
Lillederohkes Hortensia kodukohviku 
aias pakutakse kodus valmistatud eri-
lisi toite. Külalistel on võimalik osaleda 
loteriis, kus loositakse välja erinevaid 
taimi ja maiustusi. Võitude loosimine 
toimub igal täistunnil kella 11-st kuni 
21-ni. 

20. Tellissaare kohvik
Tellissaare tee 1, Haabneeme
Avatud: 12.00–18.00
Tellissaare kohvik kostitab oma kü-

lastajaid juba kolmandat aastat hea ja 
paremaga. Pakutakse suppe, võileiva-
torte, salateid, erinevaid kooke, oma 
aia värskest piparmündist Mojitot ja 
muudki. Menüüs on ka eelmisel aas-
tal Viimsi kohvikutepäeva külastajate 
lemmik – toorjuustukook. 

21. Arnoldi kohvik
Vardi tee 6, Haabneeme
Avatud: 11.00–15.00
Menüüs on kohvi, kook ja pirukad. Toi-
mub rahvusvaheliste reeglite järgi saa-
paheide!

22. Aksi Kohvituba
Aksi saar
Avatud: 17.07 kell 11.00–20.00 ja 18.07 
kell 11.00 kuni toitu jätkub

Aksi Kohvitoal on väike juubel – Viim-
si kohvikutepäeval osaletakse viiendat 
korda. 

Kohvikupidajate soov on kutsuda 
inimesi Aksi saarele imelist loodust ja 
keskkonda nautima. Hea meeleolu ja 
maitsev toit käivad sinna juurde. Elu 
Aksil on väga looduslähedane – elekter 
tuleb tuulest ja päikesest ning vesi kae-
vust. See võimaldab end tagasi mõelda 
aega, mil elasid meie esivanemad. See-
tõttu on ka kohviku lähenemine prak-
tiline ja lihtne – pakutakse võimalikult 
palju omakasvatatud toorainest val-
mistatud kodust toitu. Maitsetaimed 
ja marjad oma peenralt, munad oma 
kanadelt ning hitiks on kahtlemata Ak-
si saare maheveiste lihast valmistatud 
road. Läbi aastate on väga hea vastu-
võtu saanud soolane pannkook “Ak-
si mahe”. Toidud on kohvikupidajate 
enda valmistatud – värskest hapukur-
gist ja koduleivast kuni tuuletaskute ja 
toorjuustukoogini. Kohviku kõige eri-
lisem roog on kimchi, mis maitseb lau-
sa taevalikult.

Meelelahutust pakub lõõtsamän-
gija. JÄ
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23. Pannkoogimaja Eha teel
Eha tee 43, Kelvingi
Avatud: 12.00–18.00
Kunagi ammustel aegadel jagati Kel-
vingi külas imemaitsvaid pannkooke. 
Veel 2021. aasta jaanitule ääres heieta-
ti neist maitseelamustest ja otsustati... 
saagu, mis saab, aga pannkooki peab 
saama. Ja saabki, sest uksed avab Kel-
vingi küla Pannkoogimaja, mis pakub 
maitseelamusi nii suhkrusõpradele 
kui ka soolaseaustajatele. Ja ega ainult 
pannkookidega piirduta – häid üllatu-
si on veelgi! 

24. KAUAI surfikooli kohvik
Vahtra tee 13, Haabneeme
Avatud: 10.00–22.00
KAUAI saar asub imekaunis Hawaii 
saarestikus, KAUAI surfikooli kohvik 
aga looduskaunis Haabneeme rannas. 
Kohvikuesine rand on kaetud lumival-
ge klaasiliivaga, mis loob Hawaii saa-
restiku tunde. Menüü ja jookide valik 
on eksootiline ja maitsev. DJ muusika 
saatel saab liuelda lainetes, mõnuleda 
kohviku terrassil ja rannaliival. Terve 
päeva vältel on avatud SUP- (aerusur-
fi) laudade rent, 10 €/tund. Kell 19.30–
21.00 toimub ühine SUP-i matk, kest-
vus 1,5 tundi, hind 15 €/osaleja. Vajalik 
eelregistreerimine: viimsi@fansurf.ee.

25. Rohuneeme Puri 
kodukohvik
Rohuneeme tee 51a, Pringi
Avatud: 11.00–20.00
Vahel läheb nii, et just need õiged ini-
mesed saavad juhuse tahtel kokku. 
Nii juhtuski Rohuneeme tee idüllilises 
kortermajas, kus resideeruvad elava-
loomulised ning sooja südamega ini-
mesed. Kümne korteri pered tulevad 
taas kokku palavalt armastatud Rohu-
neeme Puri kohvikuna, pakkudes sel 
aastal veelgi meeliköitvamaid maitse-
elamusi. Menüüst leiab näiteks juure-
tisega kodusaia, mille retsept pärineb 
kogemustega leiva- ja saiaküpsetajate 
perekonnast. Mekkida saab pererahva 
valmistatud mustsõstra hõnguga ko-
duõlut, hõrgutavaid käsitööpelmeene, 
krõbedaid kilusid ja suitsukala. Uudi-
sena on sel aastal valikus köitvad ve-
ganroad, näiteks tuuni poké bowls ning 
pestomajoneesi ja sibulamoosiga ve-
geburger. Pererahvas ootab külastajaid 
nautima head toitu ja seltskonda. 

26. Piparmünt
Hundi tee 10, Haabneeme
Avatud: 11.00 kuni toitu jätkub
Kohvikus Piparmünt pakutakse pari-
maks laupäeva hommiku alustuseks 
värskeid kaneeli- ja moonisaiakesi, 
kooki, makroone ja muud head ja pa-
remat. Saate suu magusaks!

27. Lahe Rannakohvik
Lahe tee 18, Miiduranna
Avatud: 11.00–17.00

Kohvik asub Miiduranna sadama kõr-
val, imelise vaatega merele, kus sa-
maaegselt toimub Tallinnas seni ae-
gade suurim merepidu Sail Tallinn 
ning silmailu pakuvad uhked pur-
jelaevad Tallinna lahel. Kohviku pe-
remees pakub kehakinnituseks oma 
suitsutatud kana ja sõprade poolt val-
mistatud kuumsuitsu lõhet. Suvepäe-
va muudavad veelgi nauditavamaks 
mõnus pehme isevalmistatud jäätis, 
karastavad joogid Punch Clubilt ning 
parimad mulliga ja mullita pokaali-
joogid.

28. Kivineeme kohvik
Suur-Ringtee 19, Rohuneeme
Avatud: 12.00–19.00

Lummava merevaatega Kivineeme 
kohvik avab oma tänavu oma aiavära-
vad juba seitsmendat korda. Kohvikul 
on aastatega tekkinud suur klientuur, 
kes igal aastal kohvikutepäeval oma 
sammud just Rohuneeme tipus asu-
vasse kaunisse lilleaeda seavad. See 
on koht, kus aeg hetkeks peatub ning 
kõik maitsemeeled hellitatud saavad. 
Perenaiste Tiiu ja Anneli toidud viivad 
lausa keele alla.

Kivineeme kohviku pidajad paku-
vad külastajatele ka meelelahutust – 
mõnusa meeleolu loob muusik, las-
tele teevad rõõmu näomaalingud, 
õhupallid ning võimalus pilte joo-
nistada.

29. Näitusemaja kohvik
Oja tee 3, Äigrumäe
Avatud: 12.00–20.00
Äigrumäe külas Ain Toimi Näitusema-
jas on väljas uus ekspositsioon ja tut-
vust saab sobitada vanade põnevate la-
boriseadmetega! Lisaks Näitusemajale 
on kohviku külastajal võimalus kolada 
omapärases leiunurgas ning raamatu-
letis. Näitusemaja kohviku menüü on 
rikkalik, nii kohapeal mekkimiseks kui 
ka teele kaasa võtmiseks. Kõike jagub – 
nii meelele kui keelele!

30. Storyteller kohvik
Aasa tee 1, Püünsi
Avatud: 12.00–21.00
Storytelleri kohvik juubeldab! Viimsi 
kohvikutepäeval osaletakse juba viien-
dat aastat! Armsas ja hubases kohvikus 
saab mekkida oivalisi käsitööburge-
reid, suitsuliha, takosid, vrappe, Nu-
tella pannkooke, värskeid smuutisid, 
kokteile ja paljut muudki maitsvat. Oo-
data on üllatusi!

31. Happy Jazz Kodukohvik 
feat. Nami-Nami
Palumetsa tee 1a, Haabneeme
Avatud: 13.00–00.00
Happy Jazzi kohvik tervitab oma kü-
lastajaid tänavu kuuendat korda ja iga 
aastaga muutub see koht järjest popu-
laarsemaks. On ka põhjust! Sööki pa-
kub  muusikakohvikus Nami-Nami 
toidublogi oma tuntud headuses ning 
mitmed teised perenaised. Menüüs on 
põnevaid suppe kõigile maitsetele, ka 
veganitele ja taimetoitlastele, erine-
vaid küpsetisi ja rohkelt muidki suu-
pisteid. Oodatud on nii liha kui kala 
austajad ja veganid. Väikese jazzi kõr-
vale kuulub kindlasti ka väike vein või 
klaasike kihisevat, õllenautlejad saa-
vad seekord proovida ka spetsiaalselt 
Happy Jazz Kodukohviku jaoks pruuli-
tud Happy Jazz käsitööõlut. Kohvikute-
päeval toimub selles armsas aias väike 
minifestival, kus alates kella 14-st astub 
igal täistunnil lavale uus esineja. Muu-
sikud on pärit Prantsusmaalt, Soomest, 
aga loomulikult ka Eestist. Täpne kava 
Viimsi Happy Jazz Festivali Facebooki 
lehel.

32. Viie tamme kohvik
Heldri tee 23, Haabneeme
Avatud: 12.00–18.00
Viie Tamme kohvikus saab maitsta de-
likatesstäidisega croissante ja grillitud 
köögivilju. Magusasõpru kostitatakse 
erinevate toorjuustukookide ja desser-
tidega. Janu kustutamiseks pakutakse 
värskendavaid jooke. 

33. Mõisakohvik Maria Juures
Mõisa tee 1, Viimsi
Avatud: 11.00–18.00
Kaunis Viimsi mõisas, mis kunagi kuu-
lus kindral Johan Laidonerile ja tema 
abikaasale Mariale, avab uksed sõ-
jamuuseumi kohvik. Tänavu on Ma-
ria appi kohvikut pidama kutsunud 
ka sõbrad Kaitseliidust, Noortest Kot-
kastest ja Kodutütardest. Tugevama 
kõhutäie eest hoolitsevad Kaitselii-
du mehed. Elu teevad magusaks sõ-
jamuuseumi naised. Lastele korralda-
vad mänge ja võistlusi Noored Kotkad 
ja Kodutütred. Muusikaga loob meele-
olu legendaarne Ahto Külvet. Lapsed 
saavad mudaköögis ise liivakooke val-
mistada ja kogu pere panna proovile 
oma tähelepanu sõjamuuseumi otsi-
mismängus. Avatud on ka sõjatehnika 
angaar. Mõisamiljöö, kauni pargivaa-
tega terrass maja taga ja tasuta sisse-
pääs sõjamuuseumisse panevad i-le 
täpi. NB! Müük ainult sularahas!

34. Semu suvekohvik
Hõbepaju tee 23, Haabneeme
Avatud: 12.00–19.00
Semu kohvik avab uksed pikaajali-
ses suvilas, et veeta koos külastajate-
ga mõnusalt aega, rääkida selles suvi-
las viimased jutud ja tähistada suvila 

viimast suve. Semu suvekohvik pöö-
rab tähelepanu kvaliteetsele toorai-
nele, eestimaistele supermarjadele ja 
nendest valmistatud toodetele. Me-
nüü koosneb nii kosutavatest toitu-
dest kui ka suvejookidest. Saagem Se-
mudeks!

35. Käpakese kohvik
Metsalille põik 2-2, Haabneeme
Avatud: 12.00–18.00
Käpakse kohvik kutsub kolmandat su-
ve oma koduõuele! Kohviku menüü 
on suviselt kerge ja mitmekesine, pa-
kutakse varasemate aastate menuka-
maid soolaseid ja magusaid suupisteid 
ja kooke. Aias on lastele suur mängu-
ala ja korvpallihuvilised saavad oma 
visketabavust proovile panna. Melo-
maanist pereisa Lauri võtab DJ rolli ja 
mängib hoogsaid jazzi-, R&B- ja sou-
lirütme. 

36. Tammesalu aiakohvik
Tammesalu tee 4, Pringi
Avatud: 12.00–18.00
Tammesalu aiakohviku väravad on 
taas avatud! Pakutakse nii soolast kui 
ka magusat pere menüüst – saab sup-
pi, lihapirukaid ja magusaid küpsetisi 
ning jahutavat jooki.

37. Sinise maja kohvik
Prangli saar, Lääneotsa
Avatud: 17.07 kell 11.00–20.00 ja 18.07 
kell 11.00–14.00
Mõnusas saarekohvikus pakutakse 
maitsvat sooja sööki ja kosutavat kül-
ma jooki.

38. Kolme kodu kohvik
Lasketiiru põik 5, Muuga
Avatud: 11.00–17.00
Viimsi kaugemas metsanurgas asuv 
Kolme kodu kohvik pakub palju män-
gulusti ja põnevaid maitseelamusi ter-
vele perele! Lapsi ootavad ahviraudtee, 
täispuhutav batuut, kiiged ja erinevad 
mängualad. Koos meisterdatakse, te-
hakse näomaalinguid ja mängitak-
se toredaid mänge. Helmepesas saab 
endale teha poolvääriskividest ehteid. 
Kohvikus saab kõhu head ja paremat 
täis süüa ning kirbukal toredaid oste 
sooritada. Kohapeal lisaks veel palju 
üllatusi! 

39. Jaakobi vahvlikohvik
Nurme tee 2, Haabneeme
Avatud: 11.00–16.00
Aastatega traditsiooniks kujunenud 
Jaakobi vahvlikohvik kostitab taas 
suussulavate jäätisest ja marjadest kül-
latud vahvlitega! Kõik on magusalt oo-
datud!

40. Lumemarja nostalgia
Lumemarja tee 4, Haabneeme
Avatud: 11.00–16.00
Nautige suvenostalgiat Haabneeme 
suvitusrajooni südames – Lumemar-

ja nostalgiakohvikus! Ajarännak taga-
si kooperatiivielu kõrgaega viib maits-
vate pirukate ja võileibade, vana hea 
vahvlimasinaga küpsetatud vahvlite 
ja teiste hõrgutisteni. Kõrvaseks paku-
takse sõstramorssi, rabarberikisselli ja 
muud ajakohast.

41. Oravapesa Kohvik
Kasemetsa tee 4, Haabneeme
Avatud: 12.00–19.00
Oravapesa kohvik ootab kõiki külas-
tajaid, kes lisaks hõrgutavatele rooga-
dele ja karastavatele jookidele peavad 
lugu ka huvitavast arutelust nii päe-
vakajalistel kui ka tulevikku vaatava-
tel poliitikateemadel. Kohvikus toi-
muvad vestlusringid tipp-poliitikute 
eestvedamisel nii Viimsi, Eesti kui ka 
Euroopa Liidu teemadel. Osaleda saab 
viktoriinis, kus auhindadeks on väärt 
raamatud!

42. Sadama kohvik
Sadama tee 23, Rohuneeme
Avatud: 12.00–23.00
Sadamakohvikus pakutakse erinevaid 
maitsvaid kalatoite, külma jooki, koo-
ki, kohvi. 

43. Kohvik Randoja
Ojakääru platsil (Kabelikivi parklas)
Avatud: 12.00–17.00
Hubane tänavakohvik, kus pakutak-
se korraliku kõhutäit ja head-pare-
mat kohvi kõrvale. Meeldiva muusi-
ka saatel, saab ka kanda keerutada. 
Üllatusesineja ja loosiratas, kus iga 
loos võidab. 

44. Prangli Saare-Resto 
ÖÖ-KOHVIK
Ülesaare, Prangli saar
Avatud: 23.00 – ……
Hubane tänavakohvik, kus pakutakse 
korraliku kõhutäit ja head-paremat 
kohvi kõrvale. Meeldiva Prangli Saa-
re-Resto osaleb kohvikutepäeval oma 
legendaarse öökohvikuga. Päevasel 
ajal külastavad kõik kodukohvikuid, 
aga öösel pakub resto snäkki ja saab 
tantsu keerutada.

45. Kristallihaldjate kohvik 
Anna Kooki
Kiviaia tee 1, Leppneeme
Avatud: 11.00 –21.00
Oled armastusega oodatud Kristalli-
haldjate kodukohvikusse Anna Kooki
kell 11–19 ja vabatantsuõhtule kell 20. 
Loome maagilise, kõhule ja hingele pai 
tegeva võluaia. Kirsiks tordil on palju-
de lemmikud Anna Kooki hõrgud ve-
gankoogid ja soolased maiused, mis 
näevad välja nagu kunstiteosed – ter-
vislikud ja täistaimsed, magusad ja 
suussulavad. Kristallihaldjad avavad 
oma kristallilaekad väekate ehetega, 
käsitööehetega ja käevõrude meister-
damise töötoaga. Õhtul kell 20 avaneb 
võluaed-tantsusaal kõigile neile, kes 
armastavad läbi tantsu kaunil muusi-
kal end kaasa viia.

46. Püünsi Surfihütt
Rohuneeme tee 96a, Püünsi
Avatud: alates 15 kuni päikeseloojan-
guni. Kui näha pole, siis kuni 23.00
Surfikohvik ja atmosfäär. Teist sellist 
maailmas ei ole. 

47. Vennad Poolikud X 
Jätsiunelm
Küti tee 2, Haabneeme
Avatud: 11.00–19.00
Kui otsite imemaitsvat toitu ja hubast 
seltskonda, siis pole vaja kaugema-
le vaadata ning võib kalendrisse juba 
märkme teha! Siin saate kõhu head ja 
paremat täis, nautides väljateenitud 
laupäevast puhkust.
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