
Merivälja kodukohvikud

Kõik kodukohvikud leiad sellelt kaardilt

kodukohvikud

WC 

Ranniku tee 21 I Argipäeva
Muinasjutt

Hõbekuuse tee 26 II Armilda

Hõbekuuse tee 41 III Erja´s
Bakery

Ida tee 39a IV Karikakra
kohvik 

Võra tee 35 V Kolme tuvi
kohvik 

Ida tee 17 VI Kombucha ja
vesikeefiri kohvik

Soovõha tee 1 VII Krõmpsik

Vaate tee 26 VIII Kunstikatel
ehk Sepagrill ja Buduaarkohvik

Viimsi tee 38 IX Kunstikodu

Vaate tee 17  X Jalgratturite
kohvik

Haaviku tee 10 XI Merivälja
Lasteaia kohvik

Võra tee 31 XII Merivälja
puhvet

Lodjapuu tee 131 XIII Neli
poissi ja ports tüdrukuid,
palun!

Palderjani tee 34 XIV
Palderjani Resto

Ranniku tee 48 XV Pansioni
aia kohvik

Kõivu tee 16 XVI Paolo port &
Kalevi tort

VEETKE ÜKS MÕNUS PÄEV MERIVÄLJAL 
pühapäeval, 28. augustil kell 11-18. 

Piiluge vahvatesse aedadesse ja maitske kooke, rüübake morssi või kohvi. Muide, ühes neist pidi ka Pipi 
küpsetama pannkooke. Võtke kaasa natuke sularaha ja liikuge jalgsi või rattaga. Olgu see üks meeleolukas 

ja tervislik pühapäev enne kooli ja lasteaeda või tööle minemist. Ilus punkt kuumale suvele!

1. ARGIPÄEVA MUINASJUTT 
GURMEEKOHVIK

 Ranniku tee 21. Avatud 12-18 või 
kuni toidupoolist ja külalisi jätkub

 
2. ARMILDA
 Hõbekuuse 26. Avatud 12-18

3. ERJA´S BAKERY
 Hõbekuuse tee 41. Avatud 11-15

4. KARIKAKRA KOHVIK
 Ida tee 39. Avatud 11-15

5. KOLME TUVI KOHVIK
 Võra tee 35. Avatud 12-18

6. KOMBUCHA JA
VESIKEEFIRI KOHVIK

 Ida tee 17. Avatud 11-18

7. KRÕMPSIK
 Soovõha tee1. Avatud 11-15

8. KUNSTIKATEL 
EHK SEPAGRILLI JA 
BUDUAARKOHVIK 

 Vaate tee 26. Avatud 11-18 või kuni 
toidupoolist ja külalisi jätkub

9. KUNSTIKODU
 Viimsi tee 38. Avatud 11 kuni 

toidupoolist ja külalisi jätkub

10. JALGRATTURITE KOHVIK
 Vaate tee 17. Avatud 12-18 või kuni 

toidupoolist ja külalisi jätkub

11. MERIVÄLJA LASTEAIA 
KOHVIK

 Haaviku tee 10. Avatud 11-15

12. MERIVÄLJA PUHVET
 Võra tee 31. Avatud 11-15

13. NELI POISSI JA PORTS 
TÜDRUKUID, PALUN!

 Lodjapuu tee 131. Avatud 11-15

14. PALDERJANI RESTO
 Palderjani tee 34. Avatud 11-19

15. PANSIONI AIA KOHVIK
 Ranniku tee 48. Avatud 11-15

16. KALEVI KIVID, KOOK JA 
KAMA 

 Kõivu tee 16. Avatud 11-15
 
17. PIHLAMETSA KOHVIK
 Pihlametsa tee 16. Avatud 11-15

18. SUVEPIDU MEMME JUURES
 Mõõna tee 16 / Tõusu tee 12. 

Avatud 11-15

19. TORDINAUDING
 Lääne tee 12. Avatud 11-15

20. TUUDY
 Aiatee 29. Avatud 11-15

21. SMILE CHILLI
 Vahe tee 4. Avatud 11-15

22. VAHTRAMÄE EMIL  
 Vahtramäe tee 37. 

* Laud on kaetud 14 ja 16 
(eelreserveerimisega)
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Ootame Teid 28. augustil kell 11 Meriväljal!

1. ARGIPÄEVA MUINASJUTT  
 GURMEEKOHVIK
Ranniku tee 21. Avatud 12-18 või kuni 
toidupoolist ja külalisi jätkub
Kohvik paneb suurt rõhku toidu puhtusele, 
naturaalsusele ja tervislikkusele. Pakume isetehtud 
rukkileivast ja veiselihapihvist rikkalikke grill
burgereid (eraldi ka lasteburger) ning magus
toiduks kohvi kõrvale valge suhkru ja nisujahu
vabasid magustoite. Kohviku perenaine Maria on 
juba aastaid olnud kirglik hobikokkaja, ametilt 
fotograaf  – seega avatakse kohvikus ka Fine Art 
portreefotode näitus (www.fotovili.ee).

2. ARMILDA
Hõbekuuse 26. Avatud 12-18

Romantiline kohvik avab oma väravad kõikidele 
gurmaanidele. Menüüs on retsepte vanavanaema  
kokaraamatust, häid soolaseid küpsetisi, hõrguta
vaid torte ja kooke. Noorem põlvkond lisab  
vürtsi itaaliapäraste roogadega – pizzad,  
bruschettad, antipasti.

3. ERJA´S BAKERY
Hõbekuuse tee 41. Avatud 11-15

Pakume erinevaid küpsetisi: Napoleonikooki, 
Ameerika õunakooki, klassikalist õunakooki, 
juuretisega tehtud leiba, mis kõik valmistatud 
profiköögi seadmetega.

4. KARIKAKRA KOHVIK
Ida tee 39. Avatud 11-15

Saab sööki ja jooki ja priimat pannkooki! Janu 
kustutamiseks eksootiline võilillesiirupi jook ja 
värkendav piparmünditee. Pannkoogid täidame 
vastavalt teie soovile erinevate lisanditega vana
ema moosist hakklihani. Lisaks pakume erinevaid 
soolaseid ja magusaid suupisteid ning üllauseks 
õunapommid vahukoore ja kaneeliga.

5. KOLME TUVI KOHVIK
Võra tee 35. Avatud 12-18

Lauad katame 80 aasta vanuste õunapuude alla. 
Pakume 6 erinevat sorti šokolaaditrühvleid ja 3 
erinevat varianti kohvijooke, erinevaid soolaseid 
ja magusaid suupisteid. 
Avatud on ka käsitöömüügi nurk.

6. KOMBUCHA JA  
 VESIKEEFIRI KOHVIK
Ida tee 17. Avatud 11-18

Kombucha ja vesikeefir on suurepärased janukus
tutajad ja heaks alternatiiviks karastusjookidele. 
Lisaks rikastavad nad seedimist heade bakteritega 
tehes Su kõhule pai. Meile meeldib taaskasutus – 
jooke saab osta eluaegse garantiiga roostevaba
desse pudelitesse.
 
7. KRÕMPSIK
Soovõha tee1. Avatud 11-15

Krõmpsiku köögis kokkavad 4 õde, kes on palju
de sünnipäevade pidamise jooksul oma retsepte 
täiustanud ja nüüd toovad teie ette parimad palad. 
Mõnusa muusika saatel saate nautida nii soolaseid 
kui magusaid küpsetisi. Võtke sõbrad kaasa ja 
astuge Krõmpsiku aiakohvikust läbi! 

8. KUNSTIKATEL  
 EHK SEPAGRILLI JA  
 BUDUAARKOHVIK 
Vaate tee 26. Avatud 11-18 või kuni 
toidupoolist ja külalisi jätkub

Sepa erimenüüs on sepakatla grillliha. Soovi kor
ral tutvumine sepikojaga. Teise korruse Buduaar
kohvikus saab tee ja kohvi kõrvale maiustada 
koogikestega. Ühtlasi saab seal tutvuda disainer 
moekunstnik Heili PalmVaikma loominguga 
ning sepp Lembit Palmi sepismööbli ja teiste 
sepistega. Buduaarkohvikus saab vestelda moe, 
disaini ja ilu teemadel ning daamidele pakutakse 
võimalust selga proovida erinevaid disainrõivaid.

9. KUNSTIKODU
Viimsi tee 38. Avatud 11- kuni toidu-
poolist ja külalisi jätkub
Oleme ehtekunstnikud, tegeleme ka skulptuuri, 
joonistamise ja maalimisega. Viime läbi kunsti
kursuseid joonistamises, maalimises ja ehete 
tegemises. Inspiratsiooni jätkub ka armastatud 
kokakunstile. Plaadikoogid, pirukad, püreesupid, 
salatid – pere ja sõbrad kiidavad alati!

10. JALGRATTURITE KOHVIK
Vaate tee 17. Avatud 12-18 või kuni 
toidupoolist ja külalisi jätkub

Kogu sõpruskond on askeldamas, pakume 
kuuma ja külma, uhkeid torte ja magusroogi, 
Pipi isiklikult küpsetab pannkooke ja Bullerby 
lapsed saadavad korviga II-korruselt muffinseid. 
Toimekad piritalased pakuvad: pilatese kergemas 
vormis treeninguid, toimub minikontsert, 
sekka käsitööd, lastele sportlikud mängud ja 
meisterdamine, fotogalerii Merivälja aedlinnast. 
Meile oled oodatud ka oma piknikukorvi ja 
linaga.

11. MERIVÄLJA LASTEAIA 
 KOHVIK
Haaviku tee 10. Avatud 11-15

Oleme avatud kõigile – nii endistele Merivälja 
põnnidele, praegustele kasvandikele kui ka neile, 
kes kohekohe plaanivad lasteaia teed alustada 
või on niisama huvilised ja soovivad maitsta 
tervislikku toitu. Pakume lasteaia menüüs olevaid 
salateid ja suupisteid. Lastele avatud mängu
väljakud ja seiklusrada, kohal krapsakad õpetajad, 
kellega on alati tore törts juttu ajada või maailma 
asju arutada. Müügist saadav tulu läheb lasteaia 
laululava ehitusfondi.

12. MERIVÄLJA PUHVET
Võra tee 31. Avatud 11-15

Õuel toimetavad lausa kolm põlvkonda sõbrali
kult koos. Pakume puhvetis Kaspari kooke, Maa
rika maiuseid – gluteenivabu kooke, Tinni snäkke 
ja Reeda räimeid. Kindlasti saab kuulata muusikat 
ja kes oskab, ka kaasa laulda. 16aastane Kaspar 
teeb oma bändiga paar lugu ka! Meil on üle linna 
mõnusaimad maitsed ja muusika!

13. NELI POISSI JA PORTS  
 TÜDRUKUID, PALUN!
Lodjapuu tee 131. Avatud 11-15

Kaks kodu Lodjapuu teel said lapsi. Näpuotsaga 
poisse ja sutsuke tüdrukuid. Veel on meie kandis 
kamaluga muusikat, topsitäis nalja ning suur törts 
naeru. Segame kokku ja kanname ette!

14. PALDERJANI RESTO
Palderjani tee 34. Avatud 11-19

Pererahvas koos toredate ja andekate sõpradega 
pakub kolmekäigulise lõuna- või õhtusöögi, aga 
olete oodatud ka ainult kohvi jooma. Menüüs on 
restoranile sobilikult liha- ja kalapalad köögivil
jadega ning kõigele on peale keeratud üks väike 
Palderjani vint. 
Sujuvamaks teenindamiseks palume kohad  
broneerida  maria.varton@gmail.com

15. PANSIONI AIA KOHVIK
Ranniku tee 48. Avatud 11-15

Maitsta saab memmetaadi küpsetisi, pikutada aia
murul ja nautida head muusikat. Võimalik soetada  
memmede poolt tehtud kaunist käsitööd.

16. KALEVI KIVID, KOOK JA 
KAMA
Kõivu tee 16. Avatud 11-15

Pakume külalistele valikut omatehtud kooke ja 
erinevat kama. Lapsi ootavad mänguasjad, õue
mängud, õhupallid ja muud tegevused. Vanemad 
saavad tutvuda valikuga Eesti maavaradest ja 
kivimitest.

17. PIHLAMETSA KOHVIK
Pihlametsa tee 16. Avatud 11-15

Romantiline tagahoovi kohvik, mis pakub oma 
menüüs äraproovitud häid klassikuid magusast 
soolaseni. Avatud joogibaar, mille valik sõltub 
ilmast.

18. SUVEPIDU MEMME JUURES
Mõõna tee 16 / Tõusu tee 12.  
Avatud 11-15

Pidu Memme juures tähendab klassikalist kohvi ja 
kooki, põnevaid ja üllatavaid toidukatsetusi ning 
erinevaid tervislikke ampse.

19. TORDINAUDING
Lääne tee 12. Avatud 11-15

Võta aeg maha ja tule lõõgastu hubases kodu
kohvikus. Valikus hõrgud küpsetised, imemaits
vad toorjuustutordid ja soolased ahvatlused. 
Lastele lõbus mängunurk.
 
20. TUUDY
Aiatee 29. Avatud 11-15

Kõigi magusasõprade rõõmuks pakume pehmet 
vanilje jäätist ja suhkruvatti, mis valmivad 
mõlemad tellimise hetkel. Soovi korral saad ka 
ise proovida neid teha! Eriti suure magusaisu 
peletamiseks pakume valget suhkruvatti, kus ei 
ole mitte ühtegi toiduvärvi ega lisaainet! 
Asume Kesk tee ja Aiatee ristist vaid paar sammu 
merest eemal.

21. SMILE CHILLI
Vahe tee 4. Avatud 11-15

Põhjamaiselt vürtsika popup kohvik “Smile  
Chilli” Miiduranna külas. Pakume koduses 
võtmes teadatuntud maitseelamusi AASIAST. 
Menüüs on särtsakad curryroad, maitsemeeli 
ergutavad salatid ja mahedad magustoidud!  
Kodust ingverilimonaadi ja kangemat kraami saab 
ka. Kokkavad Tai toidu sõbrad ja teenindavad 
sarmikad daamid!
 
22. VAHTRAMÄE EMIL  
Vahtramäe tee 37.  
* Laud on kaetud 14 ja 16 
(eelreserveerimisega!)

Vahtramäe Emil on kodurestoran, mille nimi 
sündis meie kodutänava ja maja projekteerinud  
arhitekti nime järgi. Meie peakokkadeks on 
naised, kelle meestele tundub restoranis süües, 
et toit on küll hea, kuid oma kodus on parem. 
28. augustil kell 14:00 ja kell 16:00 olete oodatud 
veenduma, kas see peab paika või mitte. 
Mõlemal kellaajal mahutame 12 inimest, seega pa
lume kohad eelnevalt broneerida tel. 5087344 või  
vahtramae37@gmail.com.


