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1 UIBU talu kodukohvik

Ko du koh vi ku te päe val pa kub Ui bu ta lu kü la lis te le oma va nu ja uu si hit te, 
nii soo last kui ka ma gu sat. Me nüüs on koo re ne kii sa vorm, ka la supp, bar-
be que li ha, ulu ki li hast kot le tid, räi me rul lid, ko du sed pi ru kad ja koo gid.
Kaa sa müü me oma teh tud grill vors te, kot let te ja suit su ka la.

Las te le on hul la mi seks män gu ma ja, ba tuut, lii va kast, korv pal li rõn gas, 
võrk pal lip lats, disc gol fi  korv. Ta luõuel on va ba la va ja ko ha peal ka su ta mi-
seks ki tar rid, uku le led, sün te saa tor.

Ava tud ole me L kell 10-20 ja P kell 10-16. 

Maks ta saab nii su la ra has kui ka kaar di ga.
Suu re ma te grup pi de kor ral pa lu me ko had et te bro nee ri da 513 8557.

Saa re le tul les on kaa sa va ja võt ta ai nult 
hea tu ju ja rõõ mus meel!

Li sain fo: https://www.fa ce book.com/ui bu ta lu

2 AL LI KA Hoo vi koh vik

Ime li se me re vaa te ga Al li ka ta lu hoo vis on kü las ta ja te le ava tud Al li ka Hoo-
vi koh vik. Pa ku me ko ha li kust ka last teh tud ko du seid toi te nii ko ha peal 
maits mi seks kui kaa sa ost mi seks. Me nüüst leiab oma le mee le pä rast ka see, 
kes ka la ase mel li ha või ka na ee lis tab. Loo mu li kult on meie va li kus üht-
teist ka maias mok ka de le.  Pü ha päe va hom mi kul täi tub Al li ka ta lu hoov 
pann koo gi lõh na ga. Mee nu ta des lap se põl ve, ser vee ri me koo ke maa si ka-
moo si ja kül ma pii ma ga. Kel lel aga ole mi ne eel mi sest õh tust hõ re, se da 
kos ti ta me ime maits va ka la su pi ga. Kõi ke meie poolt pa ku ta vat saab nau ti da 
päi ke se li sel mu rup lat sil või sa ja-aas ta se pir ni puu var jus sil mai luks pe re nai-
se lil le peen rad ja ime li ne vaa de me re le. 

Li saks kõi ge le me nüüs ole va le saab meilt kaa sa os ta ka ko ha lik ku kä si tööd 
ja mee neid ning pe re nai se val mis ta tud tšil li moo si ja na tu raal se test too rai-
ne test val mis ta tud kä si töö-jää tist. Ava ras hoo vis on rik ka li kult te ge vu si 
igas va nu ses las te le. Al li kal näe me!

Oo ta me Teid L 9.30-18 ja P 11-15.

Meil saab maks ta ai nult su la ra has! 

Kon takt 5649 3948.

 Lemsi küla



3 LOHU suvekohvik
Hei, kõik ma gu sa sõb rad!
Lo hu ta lu õues on ava tud mõ nus su ve koh vik. Me nüüs on kae ra hel be küp-
si sed, ka ma jää tis, kis sell ko hu pii ma ga, mit me su gu sed põ ne vad ma gus toi-
dud, maits vad koo gid ja eel mi se su ve vaiel da ma tu lem mik ‘’Kir ju Koer’’.

Lo hu ta lu õues on ava tud ka Kih nu va nim kä si töö pood, mis töö tab ju ba 
13. su ve. Li saks ta va pä ra se le kau ba va li ku le on poes õn ne loos, mil le iga loos 
või dab!

2019. aas ta on ees ti kee le aas ta. Sel pu hul on Lo hu ta lus L kell 12 ja kell 15 
tund ae ga kes tev kih nu kee le õpi tu ba ‘’Riä gi me kih nu kielt’’.

Iga Lo hu ta lu kü las ta ja saab kin gi tu seks pu nu tud sõb ra pae la.

Lo hu ta lu on ava tud L ja P kell 10 - 17.

Ar vel da mi ne su la ra has.

4 LUMISTE talu kalakohvik
E-ainõ vaba kala otsõ kalurilt, 

kiele viib alla!
Koh vi ku vä ra vad lük kab pe re nai ne lah ti lau päe val kell 10. Koh vi ku sul-
ge me kui viim ne gi kü la li ne on lah ku nud, ka lad ja koo gid ot sa lõp pe nud. 
Lu mis te ta lu ka la koh vi kus koh tu vad ko duaia värs kus ja va ra su vi ne ro man-
ti ka. Koh vik on õdu sas si se hoo vis. Lu ba me, et me nüü on rik ka lik ja mait-
see la mu si pak kuv. 

Lu mis te ta lu ka la koh vi ku pea mi ne too rai ne – ka la, tu leb ko ha li kust me rest 
ja on püü tud Lu mis te ta lu pe re me he poolt.  Me nüüs on eel mi sest aas tast 
tut ta vad ka la road. Nau ti da saab ko du seid küp se ti si, mis val mi vad pe re nai-
se en da kä te ga. Müü me kaa sa eri ne vaid ka la too teid, kä si töö lei ba ja-saia, 
su ve nii re.

Lah ke ole mi se ja mu he da te ge vu se leia vad nii suu red kui väi ke sed kü la li-
sed. Väi kes te le las te le on ava tud män gu nurk. 

Päe val kell 13 on selts kon na män gu „KUNN“ tut vus tus ja me sit ri te sel gi ta-
mi ne. See mäng on nii va na, et täp set pä ri to lu ei osa ta ar va ta, kuid tea tak-
se, et 1000 aas tat ta ga si män gi sid se da Skan di naa via vii kin gid. Se da õue-
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män gu võib män gi da igaüks ala tes viien dast ku ni ühek sa küm nen da eluaas-
ta ni. Kõi gil on või ma lus või ta, kuid täp se maid ju hi seid ja reeg leid kuu led 
kui osa led. Pa ri ma te le au hin nad.

Tu le mei le ko gu pe re ga, kõi gi le lei dub mi da gi mee le pä rast. 

Võ ta kaa sa päi ke ja hea tu ju :)

Ta su da saab sua la ra has ja üle kan de ga.

Suu re ma tel grup pi de kor ral pa lu me ko had et te bro nee ri da 538 33015.

5 Kohvik MUIATÕS VASTA 
Enn Uue toa üt les: “Merd mit te to he kar ta, merd piäb aus ta ma ning me re le 
piäb muia tõs vas ta mi ne mä, sio kõs tõ lõ mui gab kua me ri vas ta!”
Täis kõ hu ga lae va mees kond on me re sõi dul sa ma täh tis kui õi gest suu nast 
pu huv tuul. Ses tap hoo lit ses Kih nu Jõnn ehk Mets kap ten oma mees kon na 
toi du laua eest häs ti, kuid me nüüst ei puu du nud ka tal le oma sed vimp kad. 
Nii siis on iga le me he le sel ge, et lae va ret kel po le klim bi supp ega pann koo-
gid pa re mad kui soo la li ha ja vas tu pi di. Pik ka delt me re rei si delt tõi Jõnn ka 
mi da gi uut ja Kih nus veel tund ma tut kaa sa. Kap ten tea dis, et kõi ge maits-
vam ker täüs val mib ik ka ko dus ja sel le le läks Jõnn ala ti muia tõs vas ta.

Me nüüs on va lik soo la seid ja ma gu said amp se ja lonk se Jõn nu moo di
Müü me kaa sa kõi ki me nüüs ole vaid toi te ja kä si tööd ja mee neid.

Koh vi kus ole mas mõ nu sad puh kea lad kõi gi le pe re liik me te le. 
Või ma lus kii ku da ja paa dis ei nes ta da.

Koh vik ava tud L 10-18.

Ar vel da da saab su la ra has ja mo bii li mak se ga.

Kon takt ja in fo tel 510 0859.

6 PUA GI jää ti se koh vik
Kih nu tu le tor ni koh vi kust saab kaa sa os ta jää tist, ka la ja Kih nu kä si tööd.

Kõik on oo da tud ma ja kat kü las ta ma, mee leo lu loob pil li mäng. Las te le on au-
gu ga ki vi ot si mi se võist lus ja jää ti se mäng.

Koh vik on ava tu di L ja  P kell 10 - 18.

Maks ta saab su la ra has ja kaar di ga.



7 Kohvik IÄD-PARAMAD Suarõ Nuõrdõlt
Kih nus te gut seb noor teü hing 4H klu bi Sua rõ Nuõ rõd.

Eel mi sel aas tal hü pa ti pea ees vet te, kee gi ei tead nud õie ti mi da gi, kui das 
üht õi get koh vi kut te ha, aga sai me hak ka ma. Sel kor ral pa ku vad Sua rõ 
Nuõ rõd iäd-pa ra mad Met sa maal. 

Meie me nüü on jät ku valt noor te pä ra ne, sel kor ral leiab me nüüst ka wra pi. 
Sel le kõr val ka bur ger, frii kar tu lid, jää tis ja muu ma gus. Mi da gi iäd ja mi da-
gi pa ra mad leiab igaüks. 

Meie ga igav ka ei hak ka, kind las ti kuu leb va he peal pä ris pil li män gu, lap sed 
leia vad te ge vust las te nur gast. 

Ko gu tee ni tud tu lu lä heb meie klu bi te ge vu se tar beks. Os ta saab ka õn ne-
loo si. Koh tu mi se ni!

8 RAN NA MET SA KA LA KÜEK
Ran na met sa hoo vil on ju ba pal ju aas taid ik ka kü la li si näh tud.
Pe re mees Val do kuld sed ja ka la sed käed on siia mee li ta nud ka kõi ge ka-
la võõ ra mad ini me sed, kes lõ puks ik ka mok ka limp si des siit ära lä he vad. 
Kõi ge suu re ma osa meie pa ku ta vast toob ki ko duõue le pe re mees Val do ja 
üle jää nu kas va ta me siin sa mas aias. 

Pe re nai se kuld sed käed val mis ta vad tei le va nu häid ka la pa la si nii lee mes 
kui näp pu de va helt söö mi seks. Pa ku me tei le kõi ke head, mi da loo dus iga 
aas ta mei le en di le gi pa kub. Aja me suit suah ju kuu maks ning vaa ta me, mis 
pe re mees sel le ga te ha os kab. 

Kõi ke mis ka pist pais tab, saab ka kaa sa os ta. Lap si oo tab ko duõuel män gu-
väl jak, Sa da ma öö ma ja vär vi raa ma tud ja lii va kast ning kui päi ke pais tab ja 
pe re po jal tu ju hea siis kuu le me, mõ ne pil li loo gi. 

“Pa ram ik ka suu täüs suõ last, 
kui mao täüs ma gõ dad.”

Oo ta me teid oma õue le L kel la 10-15. 

Ta su mi ne ai nult su la ra has. 

Et te tel li mi ne te le fo nil 513 7099 Käth lin.

Linaküla



9 Hoo vi koh vik KIH NU GUR MEE
Kih nu le oma ne sõ geä ge mait se te möll oo tab kü la li si Li na kü las Kas ta ni ta lu 
hoo vis. Meie juur de on oo da tud kõik ini me sed, kes hin da vad ilu sat ole mist 
ja hõr ke mait seül la tu si. 

Nau ti da saab ei net mu rul või ei neai das, soo vi jad saa vad sau nae la mu si va na 
Mi ku jaa ni paa di sis se ehi ta tud sau nast, las te ga pe re de le on hoo via lal lus-
ta kaid män ge. Ava tud on fo to nurk, kus end Kih nu ke re täüt nau ti mas jääd-
vus ta da. 

Mei te juu rõs koh tad ehk 
pä ris hül ge küt ti gi ning sead soo vi kor ral 

akor dio ni saa tel tant su sam me.

Kih nu Gur mee - see on hoo le ning ar mas tu sõ ga val mis tet iä ning pa ram, 
aga ka põ nõ va ning uut muõ di mae gu ga süe mä puõ lis. Esi mes te le gur maa-
ni de le saa me pak ku da hül geamp se, ee rin gä tar ta ri, hül ge- ja ve ge burk si 
rum mi aio li ga, Kih nu lei vast ja saiast teh tud de li ka tess brusc het ta sid ja pal-
ju muud põ ne vat.

Koh vik on ava tud L kell 10-17 ja P kell 11-16.

Kui jääd hät ta meie leid mi sel või soo vid liht salt mi da gi ilu sat öel da, 
siis toi mib kõ nõt raat 5662 8785 (In ger). 

10 PÄR NA MÄE ko du koh vik
Pär na mäe ta lu on ilus ja ar mas koht mõi sa pär na de kül je all. 
Juu ni esi me sel nä da la va he tu sel muu tu me arm saks ko du koh vi kuks. Sel leks 
päe vaks ava me kü la lis te le oma ko duaia.

Me nüüs on nii ka la- kui li ha toi dud, eri ne vad soo la sed amp sud, ko du sed 
saia ke sed ja koo gid.

Kaa sa saab os ta Pär na mäe ta lu too teid: Kih nu lei ba, saia, räi me rul le, 
li ha pi ru kaid ja kä si tööd.

Las te le lii va kast, män gu ma ja, suur õuea la jooks mi seks ja mui du mü ra mi-
seks.

Kell 14.30  Kih nu tant su de õpi tu ba.

Ole me ava tud L kell 10-17 ja P kell 10-15.

Maks ta saab su la ra has ja kaar di ga.

In fo 5340 8219 (He li).

Tu le ja saa sel lest kõi gest osa!



11 Koh vik IÄD MAI KU MI KULT
Mi ku ta lu avab koh vi ku te päe vaks oma ta lu hoo vi ning pa kub kü las ta ja te le 
nii soo last kui ma gu sat suu täit. 

Me nüüst leiab eri ne vad maits vaid pi ru kaid, koo ke, Kih nu saia, ko ha li kust 
ka last eri ne vaid roo ga sid ja muud head ning pa re mat. Ports jo nid on kas 
väi ke sed, mõel dud eri ne va te as ja de de gus tee ri mi seks, või toe ka mad, suu-
re maks ke ha kin ni tu seks. Sa mu ti on või ma lik meie too teid hi li se maks nau-
ti mi seks või kin gi tu seks ka kaa sa os ta. 
Joo gi poo li seks pa ku me koh vi, ko ha li kest mar ja dest ja õun test mah la joo ke 
ning ür ti dest teed. 

Hoov on ava tud va balt rin gi lii ku mi seks ning at mos fää ri nau ti mi seks, see-
ga ei net saab nau ti da kas tii gi ää res, mu rul pi ku ta des või liht salt ta lu hoo vis 
laua ta ga ei nes ta des. Vä ga oo da tud on ka lap sed, kes või vad hoo vi peal se-
ga ma tult rin gi li pa ta, pal li või laua män ge män gi da. 
Tut vu da saab Mi ku ta lu pe re nai se poolt teh tud kä si töö ga, mi da saab kas 
en da le või sõp ra de le-tut ta va te le kin gi tu seks kaa sa os ta. 

Koh vik ava tud L 10-17 ja P kel la 11-16.

Kü si mus te kor ral he lis ta da Hil ja 551 7071 või Vi vi ka 5660 4230 või 
kir ju ta mi ku ta lu kih nus@gmail.com. 

Tul gõ me de juu rõ iäd mai ku sua ma!

12 RA JA ta lu koh vik MI LI TAAR ja 
sho ti baar KOO BAS

Koh vik MI LI TAAR pa kub oma kü la lis te le ter vis lik ke toi te, mil le
val mis ta mi sel ka su ta me ik ka ko du maist too rai net. Pa ku me kar tu li tan gu-
put ru, bur ge rit re bi tud li ha ga, ka na šaš lõk ki. Ma gu sa poo le pealt on ko hu-
pii ma- ja por gan di koo ki ning jää ti se kok teil. Sa mu ti pa ku me sõ du ri sup pi, 
mis on val mis ta tud lõk ke peal kat las. 

Müü gil ka lah ti ne õlu! Pa ku me ka kaa saost mi seks eri ne vaid too teid: ki lu-
pi ru kad, li ha pi ru kad, moo si pi ru kad, räi me lei ba, pe ki lei ba ja täis te ra lei ba, 
ning kõi ke me nüüs lei du vat, mi da ko ha peal maits ta ei jõua.

Las te le on hoo vi peal mi li taar telk. Sa mu ti näi ta me las te le sõ du ri va rus tust. 
Näo mas kee ri mis või ma lus.

Ole me ava tud L 10-20 ja P 10-16. 

Ar vel da mi ne nii su la ra has kui ka kaar di ga!

Kõr va le pa kub sho ti baar KOO BAS eri ne vaid shot te, kok tei le, õlut, vis kit 
jne. Sho ti baar on ava tud sa ma del ae ga del ning lau päe val ku ni rah vast ja gub.



13 KIH NU KÜEK
Ole me sii ralt tä nu li kud ja ra hu lo le vad, kui üt le te: Ai täh, la he ela mus oli! 
Sel leks ole me pe re kõik jõud ühen da nud, meie lem mi kud on pann koo gid 
ha vi mar ja või mar ja se kä si töö jää ti se ga ning Ru no plov, mi da pa ku me kell 
12 pil li me he saa tel. 

Ko ju kaa sa ost mi seks pa ku me ma gu sat amp su ja kui va ta tud ka la. Lap sed 
leia vad te ge vust män gu ma jas, joo nis tu sed ri pu ta me näi tu se le ja meie jä nes 
Pip su oo tab või lil le leh ti.

Kes jul geb, võib moo tor rat ta sel ga ro ni da ja mee leo lu ka pil di sõp ra de le 
saa ta. 

Uõ ta mõ tei ti kü la!

14 SAAR DE ta lu ko du koh vik 
Saa re sü da mes asu vas Saar de ta lus oo ta vad kü la li si ko du selt maits vad ja 
soo ja sü da me ga küp se ta tud koo gid, saia ke sed, lei vad, saiad, soo jad joo gid, 
soo la se amp su na räi me rul lid, pal ju de sü da me võit nud Saar de ta lu Kih nu 
li ha pi ru kad, suit su ka la ja pal ju muud põ ne vat. Kõi ki too teid on või ma lik 
os ta ka kaa sa! 

Mee le la hu tus li ku poo le eest on sa mu ti hoolt kan tud ja tä he le pa nu ta ei jäe-
ta ka kõi ge pi se maid. Kui kõ hud täis söö dud, siis saab  en da le soe ta da eht-
sat Kih nu kä si tööd, mee neid ja muud ilu sat ja head.  

Saar de pe re rah vas oo tab teid kül la nii lau päe val ja pü ha päe val ning an na-
me pa ri ma, et tei le jää vad meist vaid pos tiiv sed emot sioo nid ja soe mä les-
tus. 

Koh tu mi se ni Saar del!

Sääreküla



15 SA RA PUU  ta lu ko du koh vik
Pa ku me eri ne vaid soo la seid ja ma gu said söö ke ja suu pis teid. Va li kus on 
näi teks borš, ise küp se ta tud leib ja sai, või lei va tort, ki lu lei vad, räi me rul lid. 
Ja nu saab kus tu ta da li saks mor si le tai me tee- ja koh vi ga. Suu tee vad ma gu-
saks „Kir ju koer“ ja ter vis li kud kae ra hel be-jõh vi ka-seem ne küp si sed. Pa ku-
me eri ne vaid too teid ka kaa saost mi seks.

Kind las ti saab kuu la ta ki tar ri-ja akor dio ni muu si kat ja lau lu.

An na me en dast pa ri ma, et Teil oleks meie juu res mõ nus ja hu ba ne ol la. 
Koh tu mi se ni!

Ole me ava tud L kell 10-20.

Ar vel da me su la ra has.

Li sain fo Ja ne 5330 8876.

16 NU KI ta lu ko du koh vik
Pu ha ta ja män gi da? Pu ha ta ja män gi da!

1. juu nil ava me Nu ki ta lu õuel es ma kord selt ko du koh vi ku, kus saa te pu ha-
ta, män gi da ning tun da rõõ mu täis kõ hust. 

Soo jaks kõ hu täieks pa ku me ko dust bor ši sup pi, külm laua va li kus on sa la tid 
ja põ ne vad või lei vad Kih nu lei vast ja saiast. Ma gu sa sõb ra le pa ku me ko du-
seid koo ke ja ma gus toi te. Ja nu saab kus tu ta da värs ken da va li mo naa di või 
mor si ga, ei puu du ka tas si täis koh vi või teed.

Kui Nu ki nais pe re on ko ha sis se võt nud toi du le ti ää res, siis mees pe re on 
ot sus ta nud ava da oma hoo vi müü gi le ti, kus müü gil eht ne Ees ti pui dust kä-
si töö.
Las te le on ener gia ku lu ta mi seks män gu nurk, kus kaas las teks meie pe re 
rõõm sad lap sed.

Tul gõ süe ma-juõ ma ning 
pan gõ kõ hud et te täus!

Oo ta me sind L kell 10-17.

Ta su mi ne su la ra has.

Li sain fo 5698 5216.



17 TOL LI KÖÖ GI KOH VIK
Tu le ja tuu lu ta oma mee li 
Tol li Köö gi koh vi kus!

Tol li ta lus toi me ta vad koos mi tu põlv kon da ja au ko hal on liht ne ta lu toit. 
Räi med ja  leib on ik ka ol nud kihn las te põ hi toit. Se da pa ku me ka oma 
kü la lis te le. Toe ka maks kõ hu täieks on ha pu kap sa supp (mis on tei sel päe val 
veel pa rem!)

Meie pe re suu red ja väi ke sed ar mas ta vad mam ma küp se ta tud lei ba või ga 
ja mam ma saia moo si ga, ühelt ki peo laualt ei puu du  räi me rul lid, li ha pi-
ru kad ja ko du sed koo gid. Tu le ja proo vi, kui das mait seb suu res ta luah jus 
küp se ta tud li ha leib või vaa ta, kus ja kui das val mi vad suit su räi med! Pe-
re nai se pur ki pan dud suit su-tuu le ka la õlis saab kaa sa os ta na gu ka kõi ke 
muud head-pa re mat. 

Lau päe val kel la ka he teist küm ne pai ku tu le vad ah just soo jad suit su räi med. 
Pä rast se da tut vus ta me ta lu aja lu gu ning vaa ta me, mi da lei dub ühe Kih nu 
nai se rii de kirs tus. 

Meil on me re vaa de ja ro man ti li sed laua ke sed õu na puu all. Las te le kii ged ja 
lii va kast ning roh kelt jook su ruu mi.  Hu vi lis tel või ma lik vaa da ta Kih nu-tee-
ma li si fi l me. Vä si nud tee li se le pa ku me ka öö ma ja.

Oleme avatud L 10-16 P 11-15. 

Maks ta saab meil ai nult su la ra has!

Tel 527 7380.

18 Koh vik PÄÄ SU SILM Hiie ta lus
Üks vah va va nae ma koos las te las te ga on võt nud nõuks oma ko du hoo vis 
head ja pa re mat pak ku da. Me nüüs on li ha pi ru kad, li ha pull, suit su räi med, 
iää di kä rõi med, räi me leib, ah ju kar tul, ra bar be ri kook, vahv lid, morss, kohv.
Kaa sa müü me li ha pi ru kaid, lei ba, Kih nust kor ja tud ra vim tai mi nur me nuk-
ku ja nõm me lii va teed.

Lap sed saa vad lus ti da män gi des: ole me nei le val mis pan nud õue män gud ja 
laua män gud.

Mee leo lu loo vad pe re nai se Hiie Man ni rää gi tud Kih nu lood ja pa ja tu sed.

Koh vik on ava tud L ja P. 

Maks mi ne ai nult su la ra has.




