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3. Haava talu (Ülo Kalm)
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5. Uuetoa talu
6. Angus Matsi talu

7. Teeristi villa
8. Kasesalu talu
9. Fridholmi talu
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Kafédag den 13 juli 2019
Redan för tredje gången öppnar vi våra gårdskaféer på Nucköhalvön för
besökare som vill bekanta sig med kustbornas kokkonst och vardagsliv.
Hosby
1. Irjasgårdens bodkafé (Irjase talu)
Irjasgårdens kafé är ett återvinningskafé. Vi strävar efter att erbjuda en
miljö som bidrar till förståelse för att man inte måste kasta bort allt och att
man inte alltid behöver nya tyger, möbler, hus, husgeråd eller maträtter
för att ha det bekvämt.
Av gamla saker kan man göra mycket nytt och spännande, och vi
hoppas få dela det med många!
2. Lyckholm herrgård (Saare Möisa)
På Lyckholms herrgård kan man njuta av kaffe och tilltugg i vacker
herrgårdsmiljö.
Birkas
3. Haava talu (Ülo Kalm)
Aibolands museums direktör Ülo Kalm har tillsammans med sin hustru
Liiga byggt på sitt hem i Nuckö under de senaste 29 åren. De har fått
åtskilliga heminredningspriser. Förutom den vackra prydnadsträdgården
kan man här även få se en enastående plommonträdgård, en höjd i
mitten och en vacker damm, där en tur i ett vattenhjul väntar.
Frun i huset erbjuder hembakta kakor.
4. Mickogården – Estlandssvenskarnas kafé
Mickogården erbjuder sina gäster ett svenskt kaffebord med bullar och
kakor. Man kan också köpa ekologiskt nötkött från Rågöarna som
kylkonserv. Dessutom finns det estlandssvenskarnas "kakobre" och lite
hantverk till försäljning.
5. Uuetoa talu
Uuetoa-gårdens kafé erbjuder lokala delikatesser med smak av genuin
landsbygd – små pavlovabakelser av gårdens egna ägg, kaka av
hemgjord kvarg, gårdens egen potatissallad, soppa på värdfolkets fångst
från havet och mycket annat gott. Här finns även mulgigröt och Katten
Arturs kaka. Kaféets atmosfär får en extra touch av
lantgård av gamla traktorer som man kan sätta sig och dricka kaffe på.
Varje besökare som vill får också ett glas Kirjaks snaps som
välkomstdryck och för musiken står Uuetoa gårds hönor och kor.

Pasklep
6. Angus Matsi talu
Måla konstkafé på Angus Mats gård i Pasklep då de slår upp sina portar
för första gången. Det är ett ställe där man kan tillverka konstföremål och
njuta av kokkonst. Vi erbjuder vår egen favoritmat och dryck – från rökt
fisk och intressant plockmat till hemgjorda våfflor som avslutning.
Både vuxna och barn kan prova på att måla. Mellan måleri och måltid
kan man också spela bordtennis och badminton.
7. Teeristi villa
Teeristi, som främst erbjuder övernattningsmöjligheter, slår för en dag
upp portarna till sin mysiga kaféhörna. Förutom kafét på plats är även
Villa Teeristis vandringskafé denna dag ute på turné tillsammans med
lokala artister. Välkomna, både stora och små kafévänner.
Vi ses på Teeristi!
8. Kasesalu talu
På Kasesalu talu öppnar ett hemkafé, där nyckelordet är får. Får, lamm
och en fårhund kan man få titta på och klappa i själva kaféet, och från
grillen erbjuds värden Enns miljövänliga lammspecial! Det finns
veganalternativ på menyn och lekplats för barnen på gården! Vi vill att
varje gäst ska kunna få sig något gott i magen och en härlig känsla i
hjärtat :)
Enby
9. Fridholms gård i Lilla Enby (Fridholmi talu)
På estniska fastlandets västraste punkt Ramsholm väntar er en
romantisk sommarterrass och ett rymligt gårdskafé vid havet bland en
och tall, där det finns ett stort urval av både matiga läckerheter och Söta
Överraskningar. I grytan puttrar estlandssvensk köttsoppa med klimp.
Från vår strand har man en storslagen utsikt över Ormsö, och det finns
badmöjligheter. Från klockan 19 gläder musikerna Jaan Sööt och Lauri
Saatpaku hemkaféets gäster med sina bästa låtar.
Arrangör: Noarootsi poolsaare kohvikud

