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1. Unistuste kohvik, Väike-Vägeva tee 8/1. Meie kohvikuleti aitavad 
katta mitmed head kokad, küpsetajad ja kondiitrid oma maitsvate 
hõrgutistega! Loomulikult keerleb taas loteriiratas, kus iga loos võidab 
ja auhinnad on superägedad! Müügil on uhiuued Minu Unistuste Päeva 
meened ning lapsed saavad teha ülipopulaarseid glitter tattoosid! 
Kirsiks tordil ootab sel aastal kõiki ÜLLATUSESINEJA! Heategevusfond 
Minu Unistuste Päev viib ellu raskelt ja krooniliselt haigete laste 
unistusi, et toetada lapse ja pere vaimset tervist, mis on oluline osa 
raviprotsessist. Fond korraldab aastas ca 100 üritust, millest pool on 
personaalsed unistuste päevad ja teine pool erinevad grupiüritused. 
Möödunud suvel täitus fondil 10. tegevusaasta. Vaata ka 
www.minuunistustepaev.ee  
 

2. Peetri Kalakohvik, Mõigu tee 3. Kodumaine kala parimal kujul: 
lestasupp, haugisalat ja siiaäkis ja muidugi ahjusoe suitsulest ja -
ahven! 
 

3. SuitsvadRõõpad ja Team ÕngeEnnud, Järveääre tee 1-1, kell 12-17. 
SuitsvadRôôpad ja Team ÕngeEnnudel on puhas rõõm pakkuda Peetri 

rahvale suitsukala otse ahjust. Valikus on kuumsuitsulôhe, 

kuumsuitsuahven ja arvatavasti ka kuumsuitsulest (kui kätte saame). 
Võimalus ka kaasa osta.  

 
4. "Põnniga trenni" piknikuala, Kuldala park. Piknikuala, kuhu ei pea 

oma toitu kaasa võtma, vaid seda saab sealt kohapealt. Lisaks 
kodukootud toidule ja joogile on olemas ka kirbukas, tegevused 
lastele, lugemisnurk nii suurtele kui väikestele ning kell 10:30 toimub 
ka eelregistreerumisega tasuta treening lapsevanemale, kuhu saab 
lapse kaasa võtta.  
 

5. Kohvik Central Perk, Roosaare tee 5a maja taga (lähenemine Rae 
keegli poolt), kell 11-16. Kui sulle meeldib sari "Friends", siis oled 

õiges kohas! Joey pitsa, Phoebe küpsised, Chandleri juustukook ja 
palju muud ootavad sind!  
 

6. R&R kohvik, Roosaare tee 5a maja taga (lähenemine Rae keegli 
poolt), kell 11-16. Sõbrad R ja R pakuvad oma lemmikuid suupisteid, 
mis meeldivad kindlasti ka kõigile teistele lastele. Lisaks on avatud 
mänguasjade kirbukas!  
 

7. Kohvik “Loodus”, Pargi tee 3 maja hoovis, kell 11-14.  9-aastane 
neiu Hanna pakub kõike head ja paremat: lepatriinu võileivad, 
kirjukoera kook, mõmmi muffinid, safari loomade popkorn, siilipoisi 
puuviljavardad jms.  
 

8. Emili ja Karolina käsitööpood-kohvik, Aruheina 3-17 ees. 
Käsitööpoest leiab Emili (11 a) enda disainitud ja valmistatud 
käsitööehteid nii täiskasvanutele kui lastele ning armsaid kootud 
mänguasju. Karolina (9 a) kostitab enda tehtud martsipanitäidisega 
kirjude jänkumuffinite ning käsitöölimpsiga. 
 

9. Kohvik Frukt, Küti tee 29. Meil podisevad potid kindlasti millegi 
krehvtisega ja koogilett on kirju. Traditsiooniliselt kaupleme ka väeka 
saaremaise küüslauguga. Mänguasjatäika. Oleme avatud, nagu 
ikka, kuniks kaupa jätkub. Kes maiam, see kiirem. 
 

10. Kuum Rebane, Mõigu tee 11/4-24. Märksõnadeks on hot dogi 
meistriklass, hõrgud magusaampsud, kuumad & külmad kohvijoogid 
ning hingematvalt head (võimalik, et ka tujutõstvad) m/kokteilid. 
Lahke ja lustakas pererahvas ning vahvaid võimalusi lastele. Kui peaks 
juhtuma, et satud hea ja parema nautimisega hoogu (ilmselt see 
juhtub) ning mäkerdad riided ära, siis ole ikka mureta, sest Kuumast 
Rebasest saad endale ka ülihea hinnaga uued ja kihvtid rõivad 
soetada. 
 

11. Maagiline Muffin, Roosaare tee ja kergliiklustee ristmikul 
(https://maps.app.goo.gl/1qCsYYr3bjwSuEDK8), kell 12-16. 
Rootsikülas, kergliiklustee ja Roosaare tee ristmikul ootab kõiki 
möödujaid mõnus muffini peatus. Tule võta üks kohev kodus 
küpsetatud muffin ja lase hea maitsta! 
 

12. Lepiku tee burgerid, Lepiku tee 11. Maitsvad käsitöö kanaburgerid. 
Kuldne paneeritud kana, maitsev kukkel, värske salat, kodune kaste ja 
aus hind teevad Lepiku tee burgeritest hea alternatiivi kiirtoidule. 
 

13. “Kahe saia vahel”, Salu tee 60/2 hoovis. Tule ja tee enda 
maitsemeeltele meelepärane hot dog - mõnusalt mahe või hoopiski 

vürtsikas. Nagu tänapäeval kombeks, siis saad ise otsustada. 
 

14. "Mõnus kõhutäis”, Kopli tee 36-4. Menüüs on ehtne Ukraina köök ja 
natuke Euroopa kööki ka. Borš, draanikud, pannkoogid, maitsvad 
pirukad. Grill! Magusad koogid. Muusika. 
 

15. Hanna kohvik. Häälinurme 22. Valikust leiab nii soolase ampsu kui ka 
magusat. Kindlasti leiab menüüst vanakooli vahvlid ja eelmisel aastal 
väga kiidetud kartulisalati. Samuti ei puudu ka kiluleib ning 
kräsupeakook. 
 

16. Käpa kohvik, Juhtme 20/9. Pakume erinevaid küpsetisi, sealhulgas 
gluteenivabu tooteid ning ka neljajalgsetele sõpradele isetehtud 
maiustusi. 
 

17. Vägevate poiste kodukohvik, Vägeva tee 38 (sõidutee poolsel küljel 
kergliiklustee ääres, kohvik tähistatud ja nähtaval), kell 10-16. Vägeva 
tee naabripoisid panid sabad sõlme ja rääkisid emmed-issid ära, et 
üks vahva kohvik pühapäeval püsti panna! Menüüst leiab nii laste, 
emmede kui isside lemmikuid! Mõnusa hommikukohvi kõrvale saab nii 
soolast kui magusat. On kooke, on jäätist, soolaseid ja magusaid 
pannkooke, küpsetisi ja muid põnevaid ampse. 
 

18. Kodukohvik Rootsi Kunn, Suurekivi põik 23C. Rootsi Kunni kohvik on 
kõige õigem sihtkoht nii toidunautlejatele kui meelelahutuse otsijatele! 

 
19. „Vägeva tee Lastekohvik“, Vägeva tee 17. Pakume pehmet jäätist, 

suhkruvatti, jäätisekokteili, käsitöövahvleid, muffineid jm. 
 

20. Pajukassi kohvik, Aruheina tee 5 sisehoov. Kell 10-16. Pajukassi 
kohvik pakub ka sel aastal kõigi laste lemmikuid pulgakooke, 
maitsvaid quich’e, põnevaid kooke ja muid maitsvaid ampse. Lisaks 
on Pajukassi kohvikus väljas valik Talvikly Disaini käsitööna valminud 
kõrvarõngaid. 
 

21. „Käti kevadrullid“, Suurekivi tee 7. Kohvik „Käti kevadrullid“ avab sel 
aastal taas uksed. Pakume isetehtud kevadrulle. Maiustamiseks saab 
peale ampsata Pavlova koogikesi värskete marjadega ning muud 
magusat. Joogiks kohv ja kodumahl. Ootame kõiki jälle külla! 
 

22. Juhtmeotsa kohvik aka Biif, Juhtme 21/1. Juhtmeotsa goes Biif! 
Suitsuliha otse ahjust. Juhtme tänava parim 100% maheveise Burxxx, 
Portugali hõrgutis Pastel de Nata ja kodune käsitööõlu. Võta sõbrad 
kaasa ja tule meie juurde suve lõppu nautima. 
 

23. Pühapäevakohvik, Peetri tee 6a-1. Pakume nii magusaid kui 
soolaseid pannkooke, vahvleid, muhvineid, ahjupeeti kitsejuustu ja 
rukolaga. Joogiks morssi, kohvi ja teed.  
 

24. Kopli kohvik, Kopli tee 36. Pere nooremad pakuvad saiakesi, 
küpsiseid ja alkoholivaba mojitot.  
 

25. Preilid Pavlovnad, Aruheina 9 hoovis. Pakume loomulikult hõrke 
pavlovakooke, vahvleid, küpsisetorti ja mõnusaid soolaseid ampse. 
Preilid on valmis saanud oma Limoncello napsi ja ka seda saab 
mekkida ja kaasa osta. Uue tulijana pakume limonaadi ja jääkohvi. 
Õunalembesed leiavad menüüst martsipani ja kreekapähklitega 
täidetud ubinad. Preilidel avatud ka Kleidibaar. 
 

26. UDU Hoovikas, Kopli tee 54. Peetri Udu jäätisebaar paneb üle pika aja 
avalikult püsti oma udubaari, kus valmivad vedela lämmastiku abil 
naturaalsed ja udupehmed jäätised otse külaliste silme all. 
Jäätisebaari kõrval asub tegutsema ka väikese Tomi vahvlibaar. Lisaks 
saab enne magusat ka kõhu soolasega täita.  

 

27. Makroonipesa, Mõigu tee 11/7. Makroonipesa pakub 
makroonisõpradele makroone maitsa tasuta ja muidugi saab ka 
maiustamseks kaasa osta! Kui proovid, siis ka juurde soovid! 

 

28. Kellu kohvik, Suurekivi põik 7a. Kohvikus saab maiustada nii soolase 
kui magusaga. Valikus võileivatort, kartuli-lihasalat, püreesupp, 
värskesoolakurgid, mango-passioni-toorjuustu tort, marsišokolaadi-
toorjuustu tort, küpsisetort, vaarikamuffinid vaarikavahuga, imelised 
šokolaadiküpsised, valik topsimagustoite ja võib-olla veel midagi head. 

 

29. Karru Jäätisekohvik, Suurekivi põik 7a. Kohvikus saab maiustada 
imeliselt hea pehmejäätisega vahvlikoonuses. Jäätisele saab soovi 
korral peale valida ka erinevaid kastmeid.  
 

http://www.minuunistustepaev.ee/?fbclid=IwAR376WLvn5gezytAHCYU6wzrc--wCV6P1moJPMmD2O3kX9mbZH0jb5QvoIk
https://maps.app.goo.gl/1qCsYYr3bjwSuEDK8

