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1 UIBU sētas kafejnīca

Uibu sētas kafejnīca piedāvā gan savus vecos, gan jaunos meistarstiķus – 
gan sāļus, gan saldus.
Ēdienkartē ir ķīšu sacepums, zivju zupa, barbekjū, medījuma gaļas 
kotletes, reņģu tīteņi, mājas pīrādziņi un kūkas.
Līdzņemšanai pārdodam pašu gatavotas grilētas desiņas, kotletes un 
kūpinātas zivis.

Bērnu izklaidēm pieejams spēļu namiņš, batuts, smilšu kaste, basketbola 
grozs, volejbola laukums, diskgolfs.
Sētā ir arī brīvdabas estrāde un ģitāras, ukuleles, sintezators, ko varēsiet 
brīvi izmantot.

Būsim atvērti sestdien plkst. 10–20 un svētdien plkst. 10–16. 

Var maksāt skaidrā naudā vai ar karti.

Lielākām grupām lūdzam iepriekš rezervēt vietas, 
zvanot pa tālruni 513 8557.

Uz salu līdzi ņemiet labu omu un priecīgu prātu!

Papildu informācija: https://www.facebook.com/uibutalu

2 Kafejnīca MUTID JA MÕRRAD

Piedāvājam zivju ēdienus, kā arī uzkodas un našķus no Ķīļu salas vietējām 
izejvielām. Visu pārtiku iespējams arī nopirkt līdzņemšanai, kā arī varat 
iegādāties rokdarbus!

Kultūras programma ir daudzveidīga un domāta visiem. Bērniem notiks 
dažādas nodarbības, kā arī būs pieejams spēļu laukums.

Būsim atvērti jebkuros laika apstākļos sestdien plkst. 10–20 un 
svētdien plkst. 10–12.

Maksāt var skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu.

Kontaktinformācija: Elise Umb 503 9151, 
          Marjaliisa Umb 5663 0304.

Jūra ir dzīve!

 Lemsi ciems



3 LOHU vasaras kafejnīca
Lohu sētā atvērta jauka vasaras kafejnīca. Piedāvājam dažādas 
sviestmaizes, picas, sāļos pīrāgus, saldas maizītes, dažādas gardas kūkas, 
kliņģerus, maizi un ievārījumu. Varēs nobaudīt arī visvisādus saldos un 
saldējuma kokteiļus. Visus produktus varēs arī nopirkt līdzņemšanai.

Tajā pašā sētā atvērts arī rokdarbu veikaliņš, kur papildus parastajam 
sortimentam var aplūkot arī Igaunijas 100. dzimšanas dienai veltīto izstādi-
pārdošanu „Lohu Anneli 100 adatu maisiņu”. 

Katrs Lohu sētas apmeklētājs saņems dāvanā pītu draudzības aproci, bet 
katrs 100. apmeklētājs vēl arī īpašu dāvanu.

Rokdarbu cienītājiem būs arī iespēja tikties ar rokdarbnieci Lohu Ellu.

Lohu sēta būs atvērta sestdien un svētdien plkst. 10–16. 

Maksāšana tikai skaidrā naudā.

Sestdien visas dienas garumā gaidāmi arī interesanti pārsteigumi!

4 LUMISTE sētas zivju kafejnīca

Gārds zīv’s, tieš no zvejniek, bez tām ē-viel’s, to mēl va norīt!

Šeit uzsvars uz vienkāršiem zivju ēdieniem. Visas zivis ķēris Lumiste mājas 
saimnieks, un tās nāk tikko no jūras. Ēdienkartē ir reņģes, butes, asari, 
līdakas dažādos veidos – gan zupās, gan ceptas, gan citos veidos.

Pārdodam līdzņemšanai dažādi pagatavotas zivis, suvenīrus, pašceptu 
maizi.

Būs iespēja apskatīt 2017. gada „Kenä kodo” titulu ieguvušo dārzu.

Svētdien Lumiste sētā notiks apmācība rupjmaizes cepšanā, 
lūdzu iepriekš reģistrēties lumistetalu@gmail.com vai 53833015. 
Grupas lielums 10 cilvēku.

Maksāt var skaidrā naudā.

Rotsikila 
( Rootsiküla)

5 Kafejnīca MUIATÕS VASTA 
Enns Ūetoa teica: “No jūras nedrīkst baidīties, jūra ir jāciena, un jūrā jāiet 
ar smaidu, tad arī jūra tev atsmaidīs pretī!”

Pilns vēders jūrasbraucējiem ir tikpat svarīgs, cik pareizais vējš. Tāpēc 
Kihnu Jenns jeb Mežonīgais kapteinis ļoti rūpējās par savas komandas 
uzturu. Katram vīram bija skaidrs, ka uz kuģa klimpu zupa un pankūkas 
nav labākas par sālītu gaļu un otrādi. Atgriežoties no garākiem reisiem, 
kapteinim bija skaidrs viens – visgardāko maltīti var dabūt tikai mājās, un 
arī tai pretī Jenns vienmēr devās ar smaidu.

Ēdienkartē ir sāļas un saldas uzkodas un padzērieni Jenna gaumē.

Līdzņemšanai pārdodam visus ēdienkartes ēdienus, rokdarbus un 
suvenīrus.

Būs arī kultūras programma – ik pa laikam tiks uzspēlēta mūzika, pie 
kuras varēs uzgriezt danci.

Kafejnīca piemērota visai ģimenei, pieejamas arī šūpoles un pat laiva. 
Bērniem notiks dažādas radošās darbnīcas, apslēptās mantas meklēšana 
un makšķerēšanas sacensības. 

Kafejnīca atvērta sestdien plkst. 10–20 un svētdien plkst. 10–14.

Samaksāt varēs vai nu skaidrā naudā, vai ar mobilo maksājumu.

Kontakttālrunis: 5841 6599

6 Suaru jauniešu kafejnīca IÄD-PARAMAD 
Ķīļu salas pašos dienvidos Uiõ-Matu pagalmā savu kafejnīcu izveidojuši 
Suarõ Nuõrõd kluba jaunieši. Arī ēdienkarte šeit orientēta uz jauniešiem 
– burgeri, frī kartupeļi, kūkas, mafi ni, saldējums, smūtiji, vafeles un vēl 
daudz kas cits. Tiks piedāvāta tēja no Suaru lasītiem augiem, kuru varēs arī 
nopirkt līdzņemšanai.

Kafejnīca atvērta tikai sestdien plkst. 12–18.

Būs arī bērnu stūrītis, bet plkst 13 notiks cukurgailīšu gatavošanas 
meistardarbnīca. Skanēs mūzika. Darbosies loterija Suarõ Nuõrõd 
atbalstam.

Zaļā āboliņa lapas ir mūsu pazīšanās zīme – pēc tām, 
virzoties pa salu, atradīsi mūsu kafejnīcu!



7 PUAGI saldējuma kafejnīca
Ķīļu salas bākas kafejnīcā var līdzņemšanai nopirkt saldējumu, zivis un vietējos 
rokdarbus.
Visi laipni aicināti apmeklēt bāku, spēlēs arī mūzika.
Bērniem notiks caurumota akmens meklēšanas sacensības un saldējuma spēle.

Kafejnīca atvērta sestdien un svētdien plkst. 10–18.

Maksāt var skaidrā naudā vai ar karti.

8 NOODI kafejnīca
Gaidām ciemiņus Noodi mājas pagalmā, kur darbosies gan Noodi, gan 
kaimiņu sētas Noodimäe ļaudis.

Ēdienus jau iepriekš sagatavojis Pērnavas Kalamajaka restorāna pavārs 
Ēriks Tammelehts, kas labi pazīst gan tradicionālo Ķīļu salas ēdienu 
vēsturi, gan tradicionālās izejvielas. Katrs ēdiens gatavots ar īpašu knifu. 
Neēduši nepaliks arī tie, kas labāk izvēlas vistu vai cūkgaļu.

Svarīgs ir ne tikai pilns vēders, svarīgs ir arī muzikālais baudījums: tāpēc 
šeit svarīga loma arī akordeonam un vijolei. Ik pa laikam stāstīsim stāstus 
un leģendas par Ķīļu salu – gan par senajiem laikiem, gan jaunākiem, būs 
arī aukliņu pīšanas darbnīcas.

Mazajiem bērniem būs pieejams rotaļu stūrītis, lielākie varēs uzspēlēt 
bumbu, mest disku vai rāpties pa virvēm.

Līdzņemšanai varēs iegādāties dažus ēdienus no ēdienkartes, kā arī žāvētus 
dārzeņus un tējas, pašdarinātas sveces un piemiņas lietas.

Kafejnīca būs atvērta sestdien plkst. 10–20, maksāt varēs tikai skaidrā 
naudā. 

Lielākām grupām lūdzam iepriekš reģistrēties, kā arī uz pīšanas darbnīcu 
iepriekš pieteikties pa tālruni 5818 8094.

9 VANAKURASÕMÄE māja
Ķīļu sala ir maza, taču tajā dzīvojuši dažādu tautību ļaudis. Arī līvi atstājuši 
savas pēdas salas vietvārdos. Tā, lūk, Ķīļu salas vidū blakus tautas namam 
atradīsiet uzkalnu ar nosaukumu Vanakurase jeb vieta, kur dzīvoja vecais 
kurzemnieks.

Tautas namā sanāk visi, kas vēlas uzdziedāt un uzdejot, un citādi jautri 
pavadīt laiku. Pēc tam ir laiks kārtīgi ieturēties. Piedāvājam dažādus 
labumus, kas iegūti no mūsu salas dārziem, mežiem, kūtīm, tīrumiem un 
jūras – dažādus salātus, sviestmaizes, zivis, galertu, dzērienus. Kārtīgāk 
piesiet dūšu varēs ar putru un jēra cepeti, saldajā piedāvāsim kūkas no 
gauru olām un nostalģiskās kanēļmaizītes.

Pie mums būs aplūkojama izstāde Kihnu süemälaud, bērniem būs pieejami 
dažādi spēļu laukumi, demonstrēsim fi lmas, izvizināsim blakusvāģī, 
pastāstīsim par tradicionālajiem rokdarbiem un apģērbu, un būs pat 
iespēja nofotografēties apģērbos no mūsu pūra lādes.

Sestdien plkst. 13.00 būs folkloras koncerts, un mācīsimies mūsu 
tradicionālās dejas.

Nāc pulkā, būs jautri!

10 Kafejnīca KIHNU KÜEK
Kihnu Ķēķī piedāvāsim bērnu mīļākos ēdienus un dzērienus: pankūkas, 
paštaisītu saldējumu un limonādi. Bet, kamēr bērni lustēsies pa telti, 
vecāki varēs nobaudīt zivis, kūpinātu gaļu un arī kādu dzērienu. Sestdien 
pusdienās kā īpašs ēdiens tiks gatavots plovs. Visi ēdieni un dzērieni 
gatavoti pārsvarā no vietējām gan Ķīļu salas, gan Igaunijas izejvielām.

Kultūras programmas ietvaros varēsiet aplūkot bērnu zīmējumu izstādi 
„Kihnu Keretäüs”, būs meistardarbnīca, makšķerēšanas sacensības, jāšanas 
sacensības ar rotaļzirdziņiem, būs atvērta rotaļu mājiņa. Bet trusis gaidīs 
pieneņu lapas.

Turklāt būs atvērts fotostūrītis, kur katrs varēs dabūt bildi piemiņai.

Kihnu Küegi kafejnīca strādās sestdien plkst. 10–19. 

Linakila 
(Linaküla)



Maksāt varēs gan skaidrā naudā, gan ar karti.

Informācija: Jana 5341 2358, info@kihnukyek.ee, FB: Kihnu Küegist Kihnu 
Keretäüs

11 Mājas kafejnīca KIHNU GURMEE
Linakilā Kastani sētas pagalmā jūs gaidīs daudz dažādu garšīgu 
pārsteigumu un jautru spēļu, piemēram, „karstais ronis”, bet akordeona 
mūzikas pavadībā izmēģināsim deju soļus.

Pie mums atradīsi vislabāko, šeit viss gatavots ar mīlestību. Īstiem 
gardēžiem piedāvāsim pīrāgus ar roņu gaļu, skābputras pavlovas, 
brušetas no vietējās maizes, meža pīli, roņu pavasara ruleti un daudz citu 
interesantu ēdienu.

Kafejnīca būs atvērta sestdien plkst. 10–17 un svētdien plkst. 11–16.
Ja nevari mūs atrast vai vienkārši vēlies pateikt kaut ko jauku, tad: 5662 
8785 (Inger).

12 SAARDE mājas kafejnīca
Pašā salas sirdī esošajā Saarde mājā ciemiņus gaidīs īpaši gardas kūkas, 
maizītes, rupjmaize, siltie dzērieni, reņģu tīteņi, kūpinātas zivis un daudz 
kas cits. Visu varēs arī nopirkt līdzņemšanai! Būs arī siltie ēdieni. Turklāt 
pārdošanā būs 2017. gada vasaras populārākais produkts – Saarde māju 
gaļas pīrādziņi. Stājies tik rindā!

Arī par izklaides iespējām būs padomāts, un paši mazākie negarlaikosies. 
Kad vēders būs pilns, tad varēs sapirkties arī rokdarbus un Ķīļu salas 
suvenīrus.

Uz tikšanos Saarde mājā!

13 ÕUNAPUU virtuļu kafejnīca
Gaidām visus lieliski pavadīt laiku un iepirkties! Piedāvājam daudz dažādu 

Sere
(Sääreküla)

gardumu, bet galvenokārt mutē kūstošos karstos virtuļus, kafi ju, tēju, kā 
arī zušus. Jūs gaidīs arī vēl citi interesanti pārsteigumi. Nāc, nogaršo – 
nenožēlosi!

Ja būs jauks laiks, varēsiet maltīti baudīt ārā, bet sliktā laikā varēsiet 
patverties nojumē pie ugunskura. 

Kamēr vecāki ieturēsies, bērni varēs šūpoties un spēlēt bumbu. Būs arī 
iespēja izvizināties ar motociklu.

Gaidīsim jūs sestdien plkst. 10–18 un svētdien plkst. 10–16.

Norēķināšanās skaidrā naudā.

Lai uzzinātu vairāk vai pasūtītu iepriekš, zvaniet 5400 4756.

Uz tikšanos!

14 TOLLI KÖÖGI kafejnīca

Nāc un izvēdini galvu Tolli Köögi kafejnīcā!

Tolli viesu māja priecē tūristus jau vairāk nekā 25 gadus. Mūsu viesiem 
vienmēr paticis vienkāršais Ķīļu salai raksturīgais ēdiens, ko Tolli Köök 
piedāvā arī kafejnīcu dienā.  

Salas iedzīvotāju galvenais ēdiens vienmēr bijušas reņģes un rupjmaize. To 
arī piedāvājam saviem viesiem. Taču varēs stiprināties arī ar Tolli Köögi 
skābu kāpostu zupu, kas ir īpaši garšīga otrajā dienā.  

Mūsu ģimenes lielie un mazie ļoti iecienījuši mammas cepto rupjmaizi 
ar sviestu un baltmaizi ar ievārījumu. Uz svētku galda nekad netrūkst 
reņģu tīteņu, gaļas pīrāgu un mājas kūku. Nāc un nomēģini, kā garšo 
lielajā krāsnī ceptā gaļas maize, apskati, kā tiek kūpinātas zivis! Saimnieces 
gatavoto kūpināto vējazivi eļļā un, protams, arī citas garšīgas lietas varēs 
nopirkt līdzņemšanai.

Šeit izbaudīsiet skatu uz jūru, uzzināsiet šo un to par Ķīļu salas vēsturi 
un klausīsieties skolas bērnu spēlēto mūziku. Bērniem būs šūpoles, 
smilšu kaste un daudz vietas, kur izskrieties. Našķus varēs baudīt, arī 
pastaigājoties gar jūru. Nogurušajiem ceļiniekiem piedāvāsim naktsmājas.

Maksāt var tikai skaidrā naudā!

Sestdien

10.00 atveram kafejnīcu.

10.30 izņemam svaigi kūpinātas zivis no kūpinātavas.

11.00 Ķīļu salas bērni (Kihnu pillilapsed) spēlēs mūziku.



12.00 kultūras pusstunda Tolli sētā. Iepazīstināsim ar mājas vēsturi – 
ko vēsta gan cilvēki, gan priekšmeti. Vērsim vaļā Ķīļu salas sievietes 
pūra lādi.

13.00 pusdienu laiks! Skābu kāpostu zupa tieši gatava.

14.00 fi lmas par Ķīļu salu (M. Soosaare „Faraona karaspēks”, 
„Ķīļu salas sieviete”, „Ķīļu salas Kristjans”). Pirms fi lmām komentāri.

15.00 Ķīļu salas bērni spēlēs mūziku. Kas grib, varēs uzdancot. 

16.00 vēl pēdējā iespēja šai dienā pamieloties un nopirkt ko garšīgu 
līdzņemšanai, jo kafejnīca tūlīt slēdz durvis ciet! 

Svētdiena

11.00 atveram kafejnīcu.

12.00 kultūras pusstunda Tolli sētā. Iepazīstināsim ar mājas vēsturi – 
ko vēsta gan cilvēki, gan priekšmeti. Vērsim vaļā Ķīļu salas sievietes 
pūra lādi.

13.00 pusdienu laiks! Atkal varēs dabūt skābu kāpostu zupu.

14.00 fi lmas par Ķīļu salu (M. Soosaare „Faraona karaspēks”, 
„Ķīļu salas sieviete”, „Ķīļu salas Kristjans”).

15.00  – nu ir laiks durvis slēgt ciet!

15 Kafejnīca SADAMA KÜLJE ALL
Kafejnīca Sadama Külje All piedāvā veselīgu ēdienu, kura gatavošanā 
izmantots iespējami daudz vietējo izejvielu. Īpašs uzsvars uz vietējām 
zivīm.

Piedāvājam dažādas uzkodas, zivju zupu, zivju un gaļas kotletes, salātus 
un burgerus. Saldajā varēsiet nobaudīt šokolādes putas un kūkas. Svētdien 
gatavosim omleti ar šķiņķi un svaigiem salātiem. Būs arī mājas alus!

Līdzņemšanai varēsiet iegādāties: rupjmaizi, baltmaizi, cepumus, 
kūpinātas zivis, bērzu sulu un visu, kas vien ir ēdienkartē, ja nepaguvāt 
nogaršot uz vietas, kā arī Ķīļu salas rokdarbus.

Mūsu ēdieni nesatur glutēnu un cukuru.

Bērniem būs pieejamas dažādas aktivitātes gan iekštelpās, gan ārā. 

 Lemsi ciems

Pagalmā ir smilšu kaste un šūpoles, iekšā var zīmēt, krāsot Sadama 
Öömaja krāsojamo grāmatu, kā arī būvēt no Lego klučiem.

Pulksten 10 un 14 ciemiņus ar mūzikas instrumentu spēli priecēs Ķīļu 
salas bērni (Kihnu pillilapsed).

Gaidīsim jūs sestdien plkst. 9.30–17 un svētdien 11–16.

Maksāt var tikai skaidrā naudā!

16 Hiie mājas kafejnīca PÄÄSUSILM
Viena braša vecmāmiņa kopā ar mazbērniem jums būs pagatavojusi gaļas 
pīrādziņus, gaļas bumbiņas, kūpinātas reņģes, reņģes etiķī, reņģu maizi, 
krāsnī ceptus kartupeļus, rabarberu rausi, vafeles, morsu, kafi ju.

Līdzņemšanai varēsiet nopirkt gaļas pīrādziņus, rupjmaizi, kā arī vietējās 
tējas – gaiļbiksītes un mārsilu.

Bērni varēs izklaidēties ar dažādām spēlēm: gan āra, gan galda spēlēm.

Saimniece Hiie Manni jūs izklaidēs ar vietējiem nostāstiem.

Kafejnīca būs atvērta sestdien un svētdien. 

Samaksa tikai skaidrā naudā.




