LISAINFO AADRESSIL:

NOARO OTSIS
N O A R O O T S I

9. JUULIL

Illustratsioonid Noarootsi vanade fotode järgi:
Anders Svernsjö 1984. a Kustbon

R o sl e p -Ly c k h o lm
B ir ka s- Ö st er by

nby

-E
Hosby-Pasklep

.

ROOSLEPA/ROSLEP

Soola talu kodukohvik
kell 13.00 - 18.00

Rooslepa mändide all pakutakse burgerit, Karini kartulisalat, lisaks
midagi magusat ja erilist Hot Dogi, kus pole grammigi saia.
Maiasmokkasid ootab masinajäätis ja piimakokteilid.
Roslep Brewery kostitab teid oma käsitöösiidri ja õlledega.
On lasteala.
Armas Adeele pakub enda loodud ehteid.
Toimub väike kirbukas, kus lapsed müüvad oma seisma jäänud
mänguasju!
Õhtu lõpetab Johanna Randmann, kes on noor laulja ja laulukirjutaja, kelle lahutamatu kaaslane on kitarr. Tema looming, milles
segunevad nii indie, pop kui folk, põhineb isiklikel eluseikadel ja
inimestel, kes on olnud südamelähedased või inspireerivad.
Uksed avatud 19:00
Kontserdi algus 21:00
Pilet 10 €
Kui soovid piletit ja ka lauda broneerida siis kirjuta juba varakult:
roslepbrewery@gmail.com

PASLEPA/PASKLEP

pärastlõunal seab end meie aia lillede vahel sisse Chado teepoe
looja ning teemeister Steve Kokker. Steve pakub huvilistele teed
oma nurgakeses, kuhu mahub korraga umbes kaheksa inimest.
Seal saavad entusiastid end kirja panna ka õhtustele teetseremooniatele, mida toimub kaks ning kus on korraga kohti kuni 20
inimesele.
Kohapeal on võimalik osta ka Chado Teepood tooteid.

PÜRKSI/BIRKAS

0
Miku talu- Mickogarden

Lisaks kodukohvikutele tasub külastada:

ÖSTERBY
Österby sadamahoones asub kohvik, kus nautida head toitu ja
kaunist merevaadet. Lisainfo: osterbysadamakohvik.ee
Kell 20 algab kontsert, kus mängivad maailmamuusika hitte
Tšellopoisid.

PÜRKSI/BIRKAS

kell 13.00 - 18.00

Mickogården on eestirootslaste kodukohvik, kus võõrustatakse
külalisi rootsipärase kohvilauaga.
Vahemikul kell 13-18 rõõmustab külastajaid ka käsitöölaat ja
töötoad: kirivöö kudumine ja rannarootsi tantsud, talharpa
mängijad) avatud lava. Näitus: “Rannarootsi Muuseumi esimese
rannarootsi vaiba koopia”
Kui teie rootsi keel on aja jooksul rooste läinud, saate Miku talus
seda kindlasti jälle meelde tuletada ja praktiseerida

Noarootsi Lokaal Smör&Bröd, mis rõõmustab oma ehedate ja
heade maitsenüanssidega meid ka igapäevaselt, pakub teile oma
parimaid palu laupäeval kella 11-19.
Lokaalis on kõigile huvilistele avatud näitus: “Ernst Hermann
Schlichtingi litograafiad rannarootslaste eluolust 19-nda
sajandi keskel”

KODUKANDIPÄEVADE KULTUURIKAVA

.

Kella 13-st
Paslepa külas asub üle Eesti tuntud Lilleparuni kodu.
Sarapuu talu pererahvas võtab kõiki külalisi vastu oma koduaias, et
pakkuda hõrgutavaid roogi, kooke ning jahutavaid jooke ja
kokteile.
Kohvik toimub iga ilmaga - päikesepaistega saate nautida meie
lilleaeda, vihmaga aga oleskleda meie suurtes kasvuhoonetes.
Oleme külaliste jaoks tervelt ühe suure kasvuhoone tühjaks teinud
Ruumi jagub kõigile ning vihma ja külma ei pea taluma keegi!
Perenaine paneb poti tulele juba varavalges, et kohalikust kalast
keeta valmis üks korralik supp.
Just seesama, mida eelmine aasta korduvalt kiideti ja juurde paluti.
Sinna juurde pakume hapusaiast ja peremehe leivast valmistatud
võileibu kvaliteetse kala ning muu mõnusa leivakõrvasega
Peretütar aga kostitab teid kõige hea ja paremaga - pavolvad,
napoleoni koogid, meekook, Brita kook jpm. Selle aasta üllataja on
isetehtud koorejäätis, mida serveerime krõbedas vahvlikoonuses.
Et keegi ei jääks kuiva kurguga, oleme kokku pannud kohalikust
lilleilust inspireerununa joogimenüü.

EINBI/ENBY
Kella 14-st

Mandri-Eesti Läänepoolseimas punktis Ramsi poolsaarel ootab
teid mere ääres kadakate ja mändide vahel romantiline suveterrass ja avar hoovikohvik, kus pakutakse rikkalikku valikut nii
soolaseid hõrgutisi kui ka magusaid üllatusi.
Lisaks kohvipausile, ehk fikale, on meie üheks erilisemaks maitseelamuseks hapusilk ehk hapendatud räim- SURSTRÖMMING.
Seda serveerib peremees isiklikult paadikuuri juures kahel korral:
esimene konservi avamine on kell 15, teine kell 18.
Kui veab, saab merest ka värskemat kala, mis sel päeval suitsuahjusoojana teieni jõuab.
Menüüst leiab ka meie eelmistest aastatest tuntud hõrgutajaid
ning lisandunud on ka uusi maitseid. Saab jäätist ja pannkooke.
Kõige krooniks pakub naudingut kaunis loodus ja mõnus
atmosfäär.
Varmt välkomna!

Laupäeval, 9. juulil

Kell 11 Piiskoplik jumalateenistus Noarootsi kirikus
Kell 13 Noarootsi kodukandipäevade avamine Pürksi kultuurimajas
Ettekanded ja esinejad.
Kell 15–18 Miku talu hoovil käsitöölaat, töötoad (kirivöö kudumine ja
rannarootsi tantsud, talharpamängijad) avatud lava
Kell 18 Kontsert ja simman Pürksi mõisa pargis

Pühapäeval, 10. juulil

Kell 11 Kontsert-palvus Noarootsi kirikus Sofia Joons ja Strand-Rand
Kell 14 Tänupalvus ja kontsert Rooslepa kabelis
Kodukandipäevade lõpetamine

Näitused:

“Rannarootsi asualad – minevik ja tänapäev” – Pürksi kultuurimajas
“Esimesed Noarootsi kodukandipäevad” – fotonäitus Pürksi kultuurimajas
“Rooslepa kirikuvarad” – Rooslepa kirikus
“Ernst Hermann Schlichtingi litograafiad rannarootslaste eluolust
19-nda sajandi keskel” – Noarootsi Lokaalis
“Vanad riietumistavad Noarootsis” – Noarootsi pastoraadi hoovil
“Rannarootsi Muuseumi esimese rannarootsi vaiba koopia” – Miku talu
hoovil
“Noarootsi hariduselu esimesed sajandid” – Noarootsi kooli ees
“Noarootsi külade arhitektuur” – Noarootsi pastoraadis

