Lisainfo aadressil:

Noarootsi poolsaare

www.facebook.com/Noarootsikohvikud
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1. Irjase talu aidakohvik
Irjase kohvik osaleb kohvikuteõhtul esimest korda ja on oma stiililt
taaskasutuskohvik, mille miljöö aitab mõista, et kõike ei pea ära viskama ja
alati ei ole uut riiet, mööblit, hoonet, nõusid või toitu vaja, et end
mõnusalt tunda.
Vanadest asjadest saab teha palju uut ja põnevat ja Irjase talu loodab seda
teiega jagada!

Saare Küla

5. Uuetoa talu
Oma tuntud headuses pakub Uuetoa talu tõelise maakodu mekiga kohalikke
hõrgutisi – oma aia kanamunadest mini-Pavlova koogikesi, kodukohupiimast
kooki, talukraamist kartulisalatit, vana peremehe võrgusaagist suppi ja palju
muud maitsvat. Laualt ei puudu ka mulgipuder ning Kass Arturi kook.
Kohviku taluhoovi atmosfääri rikastavad vanad traktorid, kuhu võib ronida
ning sealsamas istudes kohvi nautida.
Lisaks pakutakse igale külastajale soovi korral Kirjaku
tervitusnapsi ning muusikalise lahenduse eest hoolitsevad Uuetoa talu
kanad ja lehmad.

Paslepa küla

2. Saare mõis
Saare mõisa Ilusas miljöös ootavad teid kohv ja suupisted.

Pürksi

3. Miku talu -Mickogarden
0

Uue tulijana on teid ootamas Eestirootslaste kohvik, kus võõrustatakse
külalisi rootsipärase kohvilauaga, millelt leiab
traditsioonilised eestirootlaste "kakobre", kuklid ja koogid. Kohapealt saab
osta veiselihakonserve, mis valmistatud puhta loodusega Pakri saartel
kasvanud veiste lihast. Külastajaid ootab ka Väike käsitöö müügilett.

4. Haava talu
Rannarootsi muuseumi direktor Ülo Kalm on koos abikaasaga oma kodu
noarootsis rajanud viimased 30 aastat. Nad on noppinud rohkelt kodukujunduse auhindu. Lisaks kaunile iluaiale jätkub silmi ka omanäolisele
ploomiaiale, mäele keset küla ja kaunile veesilmale, kus Teid ootab
vesirattasõit.
Perenaise köögist tuleb koduseid küpsetisi.

6. Angus Matsi talu
Esmakordselt avab oma uksed Måla maalikohvik. See on koht, kus saab
kunsti teha ja köögikunsti maitseid nautida. Pakume sööke ja jooke, mis on
meie enda lemmikud – alates suitsukalast ja huvitavatest suupistetest,
lõpetades isetehtud vahvlitega.
Maalimisega saavad kätt proovida nii täiskasvanud kui lapsed. Kunsti ja
söömise vahele saab mängida pingpongi ja sulgpalli.

7. Teeristi villa
Kohvikuteõhtul on uue tulijana lisandunud Teeristi.
Peamiselt majutusasutusena tegutsev Teeristi villa avab üheks päevaks oma
õdusa kohvikuruumi uksed. Lisaks paiksele kohvikule tuuritab sellel päeval
ringi ka Teeristi villa kollane rändkohvik koos kohalike artistidega.
Oodatud on nii suured kui ka väikesed kohvikusõbrad.
Kohtumiseni Teeristil!

8. Kasesalu talu
Kasesalu talu avab teistkordselt oma uksed kodukohvikuna, mille
märksõnaks on lammas. Lambaid, lambatallesid ja lambakoera saab
näha ja katsuda otse kohvikust, grillil valmib peremehe Ennu specialmahe lambagrill! Menüüs ka veganpakkumised, hoovis laste mänguala!
Soovime, et iga külastaja saaks midagi meeldivat kõhtu ning häid
emotsioone südamesse!

Einbi küla

9. Fridholmi talu
Mandri-Eesti Läänepoolseimas punktis Ramsi poolsaarel ootab teid Mere
ääres kadakate ja mändide vahel romantiline suveterrass ja avar
hoovikohvik, kus pakutakse rikkalikku valikut nii soolaseid hõrgutisi kui
ka Magusaid Üllatusi. Pajas podiseb rannarootslaste liha-klimbisupp.
rannast avaneb kaunis vaade Vormsile.
Kella 19-ajal algab Jaan Söödi ja Lauri Saatpalu ühiskontsert „Olemise
tahumatu kergus”, kus tulevad esitusele laulud Lauri Saatpalu ja Jaan
Söödi loomingust, aga ka noppeid mõlema artisti lemmiklauludest.
Piletid müügil kohapeal: täiskasvanud 10€, lapsed tasuta.

Infoks külastajaile
PARKIMISEL JÄLGIGE VIITASID VÕI REGULEERIJAID.
Kuna TEED ON KITSAD JA talude vahetus läheduses võib olla SUURE
KÜLASTAJATE ARVU TÕTTU parkiminE raSKENDATUD, SOOVITAME UMMIKUTE
VÄLTIMISEKS ARVESTADA KA TEISTE LIIKLEJATEGA, VAJADUSEL JÄTTA AUTOD
VEIDI EEMALE.

