


•  1 Kohvik Nanaa Kuu Ruumis  
 Volta 30

Pakume taimset ja toortoitu! Tervislik-
ke, toitaine- ja vitamiinirikkaid roogasid. 
Mõnusaid toorkooke ja täitvaid soolaseid 
ampse! Seda kõike uhiuues ja imemõnu-
sas pesas nimega Kuu Ruum. Toidu kõrval 
uudistamiseks ja ostlemiseks üliägedad 
lastebrändid Dadamora ja romantiline 
re-useful Kalamaja Printsess. Olete pala-
valt oodatud!•  2 Travolta Volta 32 •  3 Maru Karu Sega Summ Tööstuse 43
Koht, kus karud ja mesimummud saa-
vad hästi läbi ja müüvad ja söövad, mis 
saavad.•  4 Mahlabaar Kungla 28
Turguta ennast värskelt pressitud mahla 
või tervistava smuutiga! Energiapomm 
kogu päevaks!•  5 Vahvlihoov Salme 43
Hoov täis vanu raamatuid, mööblit ja 
vahvlilõhna!•  6 12 kooki Uus-Kalamaja 7-2
Menüüs on 12 erinevat kooki ja torti ja 
frikadellisuppi. Lihtne ja lõbus olemine 
õuna- ja kirsipuude varjus.•  7 Kokk on ees! Uus-Kalamaja 1
Kokal on kopp ees ja ta tuleb toidukoha 
tagatubadest välja otse inimeste silme 
ette – KOKK ON EES! Ehtsad burgerid ja 
hot dogid otse grillilt. Hea musa ja mõnus 
Kalamaja chill.•  8 Fotonäitus Suur-Laagri 4 (trepikojas)
Fotonäitus Milvi Laidi noorusaastatest.•  9 Kohvik Kollane Köie 8
Pakume maitsvaid kooke ning salateid. 
Lastele liivakast, kiiged ja ronila. Võimalus 
voltida ja lennutada paberlennukeid. To-
imub kasutatud riiete müük, kõige rohkem 
leiab meie juurest lasteriideid.

• 10 Ateljee “Savituba” Vana-Kalamaja 34-120
Kersti Laanmaa ateljee „Savituba“• 11 Liisa Kohvik Vana-Kalamaja 46
Traditsioonilised Pakosta pannkoogid (last-
ele tasuta), tervisetee, batuut, joonista-
mine ja meisterdamine, vestlusringid “Vali 
125! 15-25.05”, vibulaskmine Eesti meistri 
Kadi Koorti juhendamisel. 15.00 avatakse 
pidulikult Kalamaja ja Eesti esimene, 24/7 
avatud interaktiivne rahvaraamatukogu! 
Sel puhul pakutakse tasuta torti! • 12 Kohvik Mimoosa Tõllu 12 
Värsked küpsetised ja värskendavad joo-
gid. Avatud kl 11-18.• 13 Supiklubi Salme 26
Vaimustavad maitseelamused aasiapäras-
est supist Mehhiko pajaroani õunapuude 
all.• 14 Kala Maia Kohvik Kalevi 32a 
Supp ja omatehtud suitsuliha• 15 Cake-To-Go Tööstuse 22
Üks aken, palju kooki.• 16 Soo Serval, Kalju Peal Kalju 1
Avatud al. kella 16st. Timo Lige kontsert 
ning sibulasupp, mustikakissell bubertiga 
ja kirikuprouade tehtud küpsetised.• 17 Küünlakoda Soo 21
Vahaküünlad ja käsitöötarbed.• 18 Sookolli Kohvik Soo 17
Parim burx Kalamajas• 19 Pannkoogid Moosiga Vana-Kalamaja 17 
Pannkoogid moosiga, suur ekraan mõnu-
sate multikatega• 20 Kohvik Tibu Soo 15
Maailma parimad koogid, magustoidud ja 
kohv.• 21 26, rue du Marais Soo 26
Siin pool Sood on kohvipood, sealpool 
sood on….• 22 Ajaloohoov Soo 7 
Hoovikohvik koos ajaloonäitusega avatud 
kell 11-15. Samas kella 12-13 korvpalli 
vabavisked lastele. Tulevik algab minevi-
kust!• 23 Toortoidu kohvik Vabriku 41
Vitamiinirikkad energiat andvad  TOOR-
mahlad, salatid, pitsa,  sušhi, supid, pe-
stod, leivad, küpsised,  kommid, tordid.

• 24 Spordihoov Vabriku 18
Pakume sporti igale maitsele: Kalamaja 
võrkpalliturniir asumiseltsidele, La Muu 
viievõistlus lastele, NIA näidistreening, Qi-
gongi töötuba. Esinevad lapsed tantsuklu-
bist Figuret ja budokoolist Budokan. Jõudu 
demonstreerib hammasatleet Voldemar 
Kuristik, kes võtab kaasa poni.• 25 Tolaravila Vabriku 12
Pakutakse süüa juua ja ka vaimutoitu – Te-
atriruumides stardib iga täistund  stand-up 
comedy & sit-down tragedy “RAVINTOLA”. 
Etendus kestab 40 minutit.• 26 Jäätisekohvik Vabriku 10
Jäätisekohvikus Pallibaar pakume omate-
htud värsket ja head kodukana munadest 
valmistatud jäätist vanakooli vahvlis• 27 Kohvihoovik Graniidi 21
Saab sööki, saab jooki ja kindlasti kooki!• 28 Kohvik Belinda Linda 7
Tee suu seks, võta paar suutäitki!• 29 Värsked Küpsetised Linda 14
Suurepärased gourmet sandwich’id. 
Värsked ja suured prantsusepärased 
leivad. Imekaunid tordid ja muud küpse-
tised.• 30 BBQ Kohvik Valgevase 8
Barbeque – parim, mida on võimalik teha 
lihast! Tipprestorani tasemel liha naaber-
hoovis otse ahjust. Avatud juba 10:00!• 31 Hoovikohvik Valgevase 3
Kohv ja küpsetised ning lai valik maitse-
taimi!• 32 Tööstuse 3

uute ja huvitavate maitseelamustega. Li-
saks toimub kunstnike laat, mänguasjade 
täika ning töötoad suurtele ja väikestele. 
Seekord toimub kapinuppude maalimise 
töötuba (2€), mida juhendab kunstnik Iris 
Jurma-Kangur. Väikesed sõbrad saavad 
merekividele joonistada toredaid mutu-
kaid ja putukaid ning osaleda kriidikunsti 
ühisteoses.• 33 Vihmavarju Kodukohvik  

 Vana-Kalamaja 9A
Muhedalt soolased ampsud ja hurmavalt 
magusad tordid. Pakume nii taimset- kui 
toortoitu Teatribuduaari kastmes.

• 34 Puhvet ja grill Vana-Kalamaja 20
Lastele balance line, muud mängud ja 
õhupallid; Hippie beach puhvet ja kokte-
ilid rannaliival; koogid, pirukad, grillitud 
vutid ja shishkebab. Näitus, henna ja 
muusika.• 35 Klibu Kohvik Niine 13
Menüüs on salat, koogid, gluteenivabad 
küpsetised, kohv, taimetee ning kirbu-
kas proovikabiiniga.• 36 Hoovikohvik-kirbuturg Kopli 38
Küpsetised ja soojad joogid. Lisaks ot-
sivad uusi omanikke riided, mööbel jms. 
Kohtumiseni!• 37 Lastekeskus Tähetorn Kopli 30 • 38 Salme Kebab Kopli 24
Ansambel KRUUV + Salme Kebab 
Salonu – Parim türgi grill Kalamajas ja 
mõnus muusika!• 39 Rimongodi kohvik Kotzebue 7
Pirukad ja õunakook mandlilaastudega! 
Võrratu kohv ja silmailuks redisain!• 40 Kila-Kola Kohvik Vana-Kalamaja 1
Menüüs on lähiminevikus hotellis kasu-
tusel olnud taaskasutatavat vanakraami. 
Sööki ja jooki kostitab kohvik-restoran 
Gulfstream. Hea ja parema kõrvale saab 
uudistada väikest välinäitust hotelli enim 
jäetud asjade kohta.• 41 Kamahouse Kopli 25
Kamahouse’is lastedisko ja salahoov-
ikohvik. Lapsed tantsima – vanemad 
kohvikusse!• 42 ArtDepoo Kohvik Jahu 12
ArtDepoo kohvik, kunstigalerii, rõiva- ja 
raamatubutiik – (peaaegu) kõik autorid 
on kohal!• 43 Sooda Jahu 7C
Šokolaadi-chilli pasta, kookose-karri riis.• 44 Hoovikohvik Salme 27
Kohvi Saab, ikka saab…Samuti on 
suppi, pirukat….• 45 24Volti Volta 24
Wrap ja koogid. Latte ja espresso. 
Ja kasutatud riided.
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