1.-2. juunil 2019

Lemsi küla
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UIBU talu kodukohvik

Kodukohvikute päeval pakub Uibu talu külalistele oma vanu ja uusi hitte,
nii soolast kui ka magusat. Menüüs on koorene kiisavorm, kalasupp, barbeque liha, ulukilihast kotletid, räimerullid, kodused pirukad ja koogid.
Kaasa müüme omatehtud grillvorste, kotlette ja suitsukala.
Lastele on hullamiseks mängumaja, batuut, liivakast, korvpallirõngas,
võrkpalliplats, discgolﬁ korv. Taluõuel on vabalava ja kohapeal kasutamiseks kitarrid, ukuleled, süntesaator.
Avatud oleme L kell 10-20 ja P kell 10-16.
Maksta saab nii sularahas kui ka kaardiga.
Suuremate gruppide korral palume kohad ette broneerida 513 8557.

Saarele tulles on kaasa vaja võtta ainult
hea tuju ja rõõmus meel!
Lisainfo: https://www.facebook.com/uibutalu
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ALLIKA Hoovikohvik

Imelise merevaatega Allika talu hoovis on külastajatele avatud Allika Hoovikohvik. Pakume kohalikust kalast tehtud koduseid toite nii kohapeal
maitsmiseks kui kaasa ostmiseks. Menüüst leiab omale meelepärast ka see,
kes kala asemel liha või kana eelistab. Loomulikult on meie valikus ühtteist ka maiasmokkadele. Pühapäeva hommikul täitub Allika talu hoov
pannkoogi lõhnaga. Meenutades lapsepõlve, serveerime kooke maasikamoosi ja külma piimaga. Kellel aga olemine eelmisest õhtust hõre, seda
kostitame imemaitsva kalasupiga. Kõike meie poolt pakutavat saab nautida
päikeselisel muruplatsil või saja-aastase pirnipuu varjus silmailuks perenaise lillepeenrad ja imeline vaade merele.
Lisaks kõigele menüüs olevale saab meilt kaasa osta ka kohalikku käsitööd
ja meeneid ning perenaise valmistatud tšillimoosi ja naturaalsetest toorainetest valmistatud käsitöö-jäätist. Avaras hoovis on rikkalikult tegevusi
igas vanuses lastele. Allikal näeme!
Ootame Teid L 9.30-18 ja P 11-15.
Meil saab maksta ainult sularahas!
Kontakt 5649 3948.
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LOHU suvekohvik

Hei, kõik magusasõbrad!
Lohu talu õues on avatud mõnus suvekohvik. Menüüs on kaerahelbeküpsised, kamajäätis, kissell kohupiimaga, mitmesugused põnevad magustoidud, maitsvad koogid ja eelmise suve vaieldamatu lemmik ‘’Kirju Koer’’.
Lohu talu õues on avatud ka Kihnu vanim käsitööpood, mis töötab juba
13. suve. Lisaks tavapärasele kaubavalikule on poes õnneloos, mille iga loos
võidab!
2019. aasta on eesti keele aasta. Sel puhul on Lohu talus L kell 12 ja kell 15
tund aega kestev kihnu keele õpituba ‘’Riägime kihnu kielt’’.
Iga Lohu talu külastaja saab kingituseks punutud sõbrapaela.
Lohu talu on avatud L ja P kell 10 - 17.
Arveldamine sularahas.

Rootsiküla
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LUMISTE talu kalakohvik
E-ainõ vaba kala otsõ kalurilt,
kiele viib alla!

Kohviku väravad lükkab perenaine lahti laupäeval kell 10. Kohviku sulgeme kui viimnegi külaline on lahkunud, kalad ja koogid otsa lõppenud.
Lumiste talu kalakohvikus kohtuvad koduaia värskus ja varasuvine romantika. Kohvik on õdusas sisehoovis. Lubame, et menüü on rikkalik ja maitseelamusi pakkuv.
Lumiste talu kalakohviku peamine tooraine – kala, tuleb kohalikust merest
ja on püütud Lumiste talu peremehe poolt. Menüüs on eelmisest aastast
tuttavad kalaroad. Nautida saab koduseid küpsetisi, mis valmivad perenaise enda kätega. Müüme kaasa erinevaid kalatooteid, käsitööleiba ja-saia,
suveniire.
Lahke olemise ja muheda tegevuse leiavad nii suured kui väikesed külalised. Väikestele lastele on avatud mängunurk.
Päeval kell 13 on seltskonnamängu „KUNN“ tutvustus ja mesitrite selgitamine. See mäng on nii vana, et täpset päritolu ei osata arvata, kuid teatakse, et 1000 aastat tagasi mängisid seda Skandinaavia viikingid. Seda õue-

mängu võib mängida igaüks alates viiendast kuni üheksakümnenda eluaastani. Kõigil on võimalus võita, kuid täpsemaid juhiseid ja reegleid kuuled
kui osaled. Parimatele auhinnad.
Tule meile kogu perega, kõigile leidub midagi meelepärast.
Võta kaasa päike ja hea tuju :)
Tasuda saab sualarahas ja ülekandega.
Suurematel gruppide korral palume kohad ette broneerida 538 33015.
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Kohvik MUIATÕS VASTA

Enn Uuetoa ütles: “Merd mitte tohe karta, merd piäb austama ning merele
piäb muiatõs vasta minemä, siokõstõlõ muigab kua meri vasta!”
Täis kõhuga laevameeskond on meresõidul sama tähtis kui õigest suunast
puhuv tuul. Sestap hoolitses Kihnu Jõnn ehk Metskapten oma meeskonna
toidulaua eest hästi, kuid menüüst ei puudunud ka talle omased vimpkad.
Niisiis on igale mehele selge, et laevaretkel pole klimbisupp ega pannkoogid paremad kui soolaliha ja vastupidi. Pikkadelt merereisidelt tõi Jõnn ka
midagi uut ja Kihnus veel tundmatut kaasa. Kapten teadis, et kõige maitsvam kertäüs valmib ikka kodus ja sellele läks Jõnn alati muiatõs vasta.
Menüüs on valik soolaseid ja magusaid ampse ja lonkse Jõnnu moodi
Müüme kaasa kõiki menüüs olevaid toite ja käsitööd ja meeneid.
Kohvikus olemas mõnusad puhkealad kõigile pereliikmetele.
Võimalus kiikuda ja paadis einestada.
Kohvik avatud L 10-18.
Arveldada saab sularahas ja mobiilimaksega.
Kontakt ja info tel 510 0859.
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PUAGI jäätisekohvik

Kihnu tuletorni kohvikust saab kaasa osta jäätist, kala ja Kihnu käsitööd.
Kõik on oodatud majakat külastama, meeleolu loob pillimäng. Lastele on auguga kivi otsimise võistlus ja jäätisemäng.
Kohvik on avatudi L ja P kell 10 - 18.
Maksta saab sularahas ja kaardiga.
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Kohvik IÄD-PARAMAD Suarõ Nuõrdõlt

Kihnus tegutseb noorteühing 4H klubi Suarõ Nuõrõd.
Eelmisel aastal hüpati pea ees vette, keegi ei teadnud õieti midagi, kuidas
üht õiget kohvikut teha, aga saime hakkama. Sel korral pakuvad Suarõ
Nuõrõd iäd-paramad Metsamaal.
Meie menüü on jätkuvalt noortepärane, sel korral leiab menüüst ka wrapi.
Selle kõrval ka burger, friikartulid, jäätis ja muu magus. Midagi iäd ja midagi paramad leiab igaüks.
Meiega igav ka ei hakka, kindlasti kuuleb vahepeal päris pillimängu, lapsed
leiavad tegevust lastenurgast.
Kogu teenitud tulu läheb meie klubi tegevuse tarbeks. Osta saab ka õnneloosi. Kohtumiseni!

Linaküla
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RANNAMETSA KALAKÜEK

Rannametsa hoovil on juba palju aastaid ikka külalisi nähtud.
Peremees Valdo kuldsed ja kalased käed on siia meelitanud ka kõige kalavõõramad inimesed, kes lõpuks ikka mokka limpsides siit ära lähevad.
Kõige suurema osa meie pakutavast toobki koduõuele peremees Valdo ja
ülejäänu kasvatame siinsamas aias.
Perenaise kuldsed käed valmistavad teile vanu häid kalapalasi nii leemes
kui näppude vahelt söömiseks. Pakume teile kõike head, mida loodus iga
aasta meile endilegi pakub. Ajame suitsuahju kuumaks ning vaatame, mis
peremees sellega teha oskab.
Kõike mis kapist paistab, saab ka kaasa osta. Lapsi ootab koduõuel mänguväljak, Sadama öömaja värviraamatud ja liivakast ning kui päike paistab ja
perepojal tuju hea siis kuuleme, mõne pilliloogi.

“Param ikka suutäüs suõlast,
kui maotäüs magõdad.”
Ootame teid oma õuele L kella 10-15.
Tasumine ainult sularahas.
Ettetellimine telefonil 513 7099 Käthlin.
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Hoovikohvik KIHNU GURMEE

Kihnule omane sõgeäge maitsete möll ootab külalisi Linakülas Kastani talu
hoovis. Meie juurde on oodatud kõik inimesed, kes hindavad ilusat olemist
ja hõrke maitseüllatusi.
Nautida saab einet murul või eineaidas, soovijad saavad saunaelamusi vana
Mikujaani paadi sisse ehitatud saunast, lastega peredele on hoovialal lustakaid mänge. Avatud on fotonurk, kus end Kihnu keretäüt nautimas jäädvustada.

Meite juurõs kohtad ehk
päris hülgeküttigi ning sead soovi korral
akordioni saatel tantsusamme.
Kihnu Gurmee - see on hoole ning armastusõga valmistet iä ning param,
aga ka põnõva ning uutmuõdi maeguga süemäpuõlis. Esimestele gurmaanidele saame pakkuda hülgeampse, eeringä tartari, hülge- ja vegeburksi
rummi aioliga, Kihnu leivast ja saiast tehtud delikatess bruschettasid ja palju muud põnevat.
Kohvik on avatud L kell 10-17 ja P kell 11-16.
Kui jääd hätta meie leidmisel või soovid lihtsalt midagi ilusat öelda,
siis toimib kõnõtraat 5662 8785 (Inger).
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PÄRNAMÄE kodukohvik

Pärnamäe talu on ilus ja armas koht mõisa pärnade külje all.
Juuni esimesel nädalavahetusel muutume armsaks kodukohvikuks. Selleks
päevaks avame külalistele oma koduaia.
Menüüs on nii kala- kui lihatoidud, erinevad soolased ampsud, kodused
saiakesed ja koogid.
Kaasa saab osta Pärnamäe talu tooteid: Kihnu leiba, saia, räimerulle,
lihapirukaid ja käsitööd.
Lastele liivakast, mängumaja, suur õueala jooksmiseks ja muidu müramiseks.
Kell 14.30 Kihnu tantsude õpituba.
Oleme avatud L kell 10-17 ja P kell 10-15.
Maksta saab sularahas ja kaardiga.
Info 5340 8219 (Heli).

Tule ja saa sellest kõigest osa!
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Kohvik IÄD MAIKU MIKULT

Miku talu avab kohvikutepäevaks oma talu hoovi ning pakub külastajatele
nii soolast kui magusat suutäit.
Menüüst leiab erinevad maitsvaid pirukaid, kooke, Kihnu saia, kohalikust
kalast erinevaid roogasid ja muud head ning paremat. Portsjonid on kas
väikesed, mõeldud erinevate asjade degusteerimiseks, või toekamad, suuremaks kehakinnituseks. Samuti on võimalik meie tooteid hilisemaks nautimiseks või kingituseks ka kaasa osta.
Joogipooliseks pakume kohvi, kohalikest marjadest ja õuntest mahlajooke
ning ürtidest teed.
Hoov on avatud vabalt ringi liikumiseks ning atmosfääri nautimiseks, seega einet saab nautida kas tiigi ääres, murul pikutades või lihtsalt taluhoovis
laua taga einestades. Väga oodatud on ka lapsed, kes võivad hoovi peal segamatult ringi lipata, palli või lauamänge mängida.
Tutvuda saab Miku talu perenaise poolt tehtud käsitööga, mida saab kas
endale või sõpradele-tuttavatele kingituseks kaasa osta.
Kohvik avatud L 10-17 ja P kella 11-16.
Küsimuste korral helistada Hilja 551 7071 või Vivika 5660 4230 või
kirjuta mikutalukihnus@gmail.com.

Tulgõ mede juurõ iäd maiku suama!
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RAJA talu kohvik MILITAAR ja
shotibaar KOOBAS

Kohvik MILITAAR pakub oma külalistele tervislikke toite, mille
valmistamisel kasutame ikka kodumaist toorainet. Pakume kartulitanguputru, burgerit rebitud lihaga, kanašašlõkki. Magusa poole pealt on kohupiima- ja porgandikooki ning jäätisekokteil. Samuti pakume sõdurisuppi,
mis on valmistatud lõkke peal katlas.
Müügil ka lahtine õlu! Pakume ka kaasaostmiseks erinevaid tooteid: kilupirukad, lihapirukad, moosipirukad, räimeleiba, pekileiba ja täisteraleiba,
ning kõike menüüs leiduvat, mida kohapeal maitsta ei jõua.
Lastele on hoovi peal militaartelk. Samuti näitame lastele sõduri varustust.
Näo maskeerimis võimalus.
Oleme avatud L 10-20 ja P 10-16.
Arveldamine nii sularahas kui ka kaardiga!
Kõrvale pakub shotibaar KOOBAS erinevaid shotte, kokteile, õlut, viskit
jne. Shotibaar on avatud samadel aegadel ning laupäeval kuni rahvast jagub.
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KIHNU KÜEK

Oleme siiralt tänulikud ja rahulolevad, kui ütlete: Aitäh, lahe elamus oli!
Selleks oleme pere kõik jõud ühendanud, meie lemmikud on pannkoogid
havimarja või marjase käsitööjäätisega ning Runo plov, mida pakume kell
12 pillimehe saatel.
Koju kaasa ostmiseks pakume magusat ampsu ja kuivatatud kala. Lapsed
leiavad tegevust mängumajas, joonistused riputame näitusele ja meie jänes
Pipsu ootab võilillelehti.
Kes julgeb, võib mootorratta selga ronida ja meeleoluka pildi sõpradele
saata.

Uõtamõ teiti küla!

Sääreküla
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SAARDE talu kodukohvik

Saare südames asuvas Saarde talus ootavad külalisi koduselt maitsvad ja
sooja südamega küpsetatud koogid, saiakesed, leivad, saiad, soojad joogid,
soolase ampsuna räimerullid, paljude südame võitnud Saarde talu Kihnu
lihapirukad, suitsukala ja palju muud põnevat. Kõiki tooteid on võimalik
osta ka kaasa!
Meelelahutusliku poole eest on samuti hoolt kantud ja tähelepanuta ei jäeta ka kõige pisemaid. Kui kõhud täis söödud, siis saab endale soetada ehtsat Kihnu käsitööd, meeneid ja muud ilusat ja head.
Saarde pererahvas ootab teid külla nii laupäeval ja pühapäeval ning anname parima, et teile jäävad meist vaid postiivsed emotsioonid ja soe mälestus.

Kohtumiseni Saardel!
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SARAPUU talu kodukohvik

Pakume erinevaid soolaseid ja magusaid sööke ja suupisteid. Valikus on
näiteks borš, ise küpsetatud leib ja sai, võileivatort, kiluleivad, räimerullid.
Janu saab kustutada lisaks morsile taimetee- ja kohviga. Suu teevad magusaks „Kirju koer“ ja tervislikud kaerahelbe-jõhvika-seemneküpsised. Pakume erinevaid tooteid ka kaasaostmiseks.
Kindlasti saab kuulata kitarri-ja akordionimuusikat ja laulu.
Anname endast parima, et Teil oleks meie juures mõnus ja hubane olla.
Kohtumiseni!
Oleme avatud L kell 10-20.
Arveldame sularahas.
Lisainfo Jane 5330 8876.
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NUKI talu kodukohvik
Puhata ja mängida? Puhata ja mängida!

1. juunil avame Nuki talu õuel esmakordselt kodukohviku, kus saate puhata, mängida ning tunda rõõmu täis kõhust.
Soojaks kõhutäieks pakume kodust boršisuppi, külmlaua valikus on salatid
ja põnevad võileivad Kihnu leivast ja saiast. Magusasõbrale pakume koduseid kooke ja magustoite. Janu saab kustutada värskendava limonaadi või
morsiga, ei puudu ka tassitäis kohvi või teed.
Kui Nuki naispere on koha sisse võtnud toiduleti ääres, siis meespere on
otsustanud avada oma hoovimüügi leti, kus müügil ehtne Eesti puidust käsitöö.
Lastele on energia kulutamiseks mängunurk, kus kaaslasteks meie pere
rõõmsad lapsed.

Tulgõ süema-juõma ning
pangõ kõhud ette täus!
Ootame sind L kell 10-17.
Tasumine sularahas.
Lisainfo 5698 5216.
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TOLLI KÖÖGI KOHVIK
Tule ja tuuluta oma meeli
Tolli Köögi kohvikus!

Tolli talus toimetavad koos mitu põlvkonda ja aukohal on lihtne talutoit.
Räimed ja leib on ikka olnud kihnlaste põhitoit. Seda pakume ka oma
külalistele. Toekamaks kõhutäieks on hapukapsasupp (mis on teisel päeval
veel parem!)
Meie pere suured ja väikesed armastavad mamma küpsetatud leiba võiga
ja mamma saia moosiga, üheltki peolaualt ei puudu räimerullid, lihapirukad ja kodused koogid. Tule ja proovi, kuidas maitseb suures taluahjus
küpsetatud lihaleib või vaata, kus ja kuidas valmivad suitsuräimed! Perenaise purki pandud suitsu-tuulekala õlis saab kaasa osta nagu ka kõike
muud head-paremat.
Laupäeval kella kaheteistkümne paiku tulevad ahjust soojad suitsuräimed.
Pärast seda tutvustame talu ajalugu ning vaatame, mida leidub ühe Kihnu
naise riidekirstus.
Meil on merevaade ja romantilised lauakesed õunapuu all. Lastele kiiged ja
liivakast ning rohkelt jooksuruumi. Huvilistel võimalik vaadata Kihnu-teemalisi ﬁlme. Väsinud teelisele pakume ka öömaja.
Oleme avatud L 10-16 P 11-15.
Maksta saab meil ainult sularahas!
Tel 527 7380.
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Kohvik PÄÄSUSILM Hiie talus

Üks vahva vanaema koos lastelastega on võtnud nõuks oma koduhoovis
head ja paremat pakkuda. Menüüs on lihapirukad, lihapull, suitsuräimed,
iäädikärõimed, räimeleib, ahjukartul, rabarberikook, vahvlid, morss, kohv.
Kaasa müüme lihapirukaid, leiba, Kihnust korjatud ravimtaimi nurmenukku ja nõmmeliivateed.
Lapsed saavad lustida mängides: oleme neile valmis pannud õuemängud ja
lauamängud.
Meeleolu loovad perenaise Hiie Manni räägitud Kihnu lood ja pajatused.
Kohvik on avatud L ja P.
Maksmine ainult sularahas.

