MEIE REI
Seltsimaja, Käru
Avatud 11–17
Kindlasti pakume meiereile kohast piimast
valmistatud toitu.
Aita õpetab meid tegema kehakoorijat ja
tutvustab ravimtaimedest tehtud õlisid.
Muusikalist elamust pakuvad
Heidi Hirtentreu ja Peeter Priks.
Müügil on oma naiste tehtud kaunis käsitöö ja
ÕNNELOOSIGA saab toetada
Käru Küla Seltsi!

Pühendatud
taasiseseisvumispäevale

10.00 Väike-Maarja ja
Simuna Vabadussõja
ausambale lillede ja
küünalde asetamine

KÄNNUKA KOHVIK
Uuetoa, Kännuküla
Avatud 11–15
Pakume kohvi erinevate lisanditega
ja erinevaid taimeteesid (põdrakanep,
angervaks, šokomünt, pojengi õied).
Kell 12 vikatiga niitmise õpituba.
Müügil on perenaise enda maalitud maalid,
veidi midagi makramee tehnikas
(võtmehoidjad ja raamatu järjehoidjad) ja ka
kasutatud riideid.

JÄÄGRI KOHVIK
Pikk tn 4, Simuna
Avatud 11–17
Meie juures on võimalik kõht täita nii magusa
kui soolasega. Pakume šašlõkki, suupisteid ja
kooki. Loomulikult ka külma ja sooja jooki.
Küttidele kohaselt pakume kodusealiha
kõrvale ka ulukiliha. Astu läbi ning naudi
maitsvat toitu ja head seltskonda!

13.00 Kontsert Väike-Maarja
kirikus
ARMASTAN SIND EESTIMAA
esinevad
Maria Listra ja
Piia Paemurru
Vaba annetus uute kirikukellade
ostmiseks!

Väike-Maarja valla

kodukohvikute päev
20. augustil 2022

Lisainfo FBs: Väike-Maarja valla
kodukohvikute päev

RESTO

VILLA MAARJA

SÕDURIKOHVIK

Põllu 4, Väike-Maarja
Avatud 16–22
Põllu neljas asub restoran, kus saab nautida
kolmekäigulist menüüd ja kokteile.
Parema teeninduse tagamiseks on võimalus
laudu reserveerida. Täpsem info tulekul
facebookis Meie Resto
Tule naudi hetke, sest Väike-Maarja on ka
keskväljakust kaugemal!

Jaama 4, Väike-Maarja
Avatud 11–23
Villa Maarja kodukohvikus saab kogeda
erinevaid maitseid nii eesti kui itaalia köögist
ning elava muusikaga kostitab meid kell 16.30
muusik Eve Arm oma loominguga (pilet 5.-)
Kell 12 toimub ka väike ajalootund, kus
meenutame maja ajalugu, sealhulgas maja
arhitekt Nikolai Willerit ning maja esimest
peremeest koolmeister ja seltsielu edendajat
Märt Meost. Päeva lõpetab kell 19 algav
filmiõhtu lastele ja kell 21 täiskasvanutele.
Avatud on ka lasteala, väike butiik ning
rattalaenutus. Kogu tulu läheb meie ca 100 a
vana Villa Maarja renoveerimisse.
Kogu tegevus toimub vabas õhus ja välitelgis.
Rõõmsa taaskohtumiseni oma uute ja vanade
sõpradega!

Raigu küla, Juganiidu kinnistu
Avatud 11–16
Meil saab sõdurisuppi, gemüset (maakeeli
ühepajatoit), kartulisalatit grillvorstiga,
mitu erinevat kooki/muffinit, kohvi ja maitsevett.
Kohapeal on FrontLine Eesti klubi liikmed,
kes on riietunud sõdureiks, millistes üksustes
Eesti mehed on eelmisel sajandil võidelnud.
Samas on nad elavad eksponaadid!
Garaažimüük (vanavara, Avoni ja
Tupperware tooted ning käsitöö)
Müüme ka Neeruti külas kasvanud Roelas
vorstiks tehtud kodunotsudest tehtud suitsuvorsti.
Kaasa soovitame võtta sularaha või
kes saab teha ülekandeid telefonis,
kaardimakse võimalust ei paku.
Lemmiklooma palun mitte kaasa võtta!

VÄIKE-MAARJA TALUTURG ja
KOHVIK
Simuna mnt 11, Väike-Maarja
Avatud 9–15
Pakume teile erinevaid küpsetisi ja jooke.
Väike-Maarja Taluturult saab kohvikukülastaja
kaasa osta
nii kohalike väiketootjate kui ka teiste Eesti
tootjate tooteid.
Väärtustame värsket ja väärtuslikku toitu!

KODUTÜTARDE KOHVIK
Tamme 3, Väike-Maarja
Avatud 9–16
Kodutütred kostitavad kohvikutepäevalisi
hubases pastoraadis.

ROOSIMETSA ROAD
Roosimetsa talu, Ebavere
Avatud 16–21
Menüüst leiab endale igaüks midagi – saab nii
suppi, praadi, magustoitu kui ka küpsetisi.

NAABRIST PAREM SUVEKÖÖK
Meierei, Raeküla
Avatud 10–15
Pakutakse kohvi ja kooki, soolast ja magusat!

PUDRUBAAR
Töökoja, Emumäe
Avatud 10–18
Hiljuti uksed avanud Emumäe kaupluses on
müügil kohalikud teraviljatooted ja käsitöö.
Kohvikutepäeval on avatud pudrubaar, kus
saab maitsta erinevaid putrusid. Külastada
saab vana talutehnika ja hoburiistade
muuseumi.

