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Laupäeval
4. juulil 2020
kell 11-16

Pikalt oli kahtluse all, kas sel aastal saabki. Korra oli isegi mõte pidada
kohvikutepäeva virtuaalselt. Aga kõik need kevadised katsed läbi
ekraani sõpradega kohvitassi taga mekutada on viinud suure osa
selles eksperimendis osalenuid järeldusele, et see virtuaalsus jääb
päris vaibile ikka alla. See on natuke nagu rasvavaba kodujuust või
kunstlilled. Mulje nagu on, aga taju tasandil jääb mingi udu peale.
On selgunud, et ei pea selgi aastal pettuma. Ta tuleb siiski! Et võib
vabalt ja maskita välja minna, sõpradega pundis olla, julgeda õue
kohvikust lahtist ploomipirukat osta ja õhtul vabaõhukontserti kuulata.
Muidugi, kõik need uued elamise normid – 2+2 ja kätepesu ja varru
kasse aevastamine, need on kõik ka Laagri kohvikutepäeval kohal.
Kohvikuid jagub nii siia- kui sinnapoole Pärnu maanteed. Peamiselt
just omaõue kohad, kus ei kardeta muru tallumist ega pikki päevi
eelkatsetamiseks ning ollakse valmis letitaguseks võõrustajarolliks.
Tuuribuss viib taas külastajaid ringile, et jõuaks soovi korral igasse
punkti, kuigi keskkonnasõbralikum soovitus on keldrist ja garaažist
hoopis velod välja ajada. Ses mõttes on Laagri koduselt pisike, et
jalgrattaga kannatab sõita ka vähesema võhmaga vallakodanikel.
Kodust võib kaasa võtta ka oma lemmikkohvitassi, sest sellega
saab igast puhvetist päev otsa tasuta kohvi. Igatepidi tasub kaasas
kandmise vaev ära ja teadmine, et sina loodust ei koorma, on ka
omaette väärtus.
Igasugu lahedat tegevust saab kohvi ja kõhutäie kõrvale ka: näo
maalinguid ja seiklusmänge lastele, paljudes puhvetites on elav
muusika ja kontserdid. Päev lõpeb tasuta kontserdiga Jõekääru
pargis, kus rahvast tuleb hullutama Puuluup, kelle muusika kohta
on öeldud, et Puuluup kõigub pärimuse ja uute muusikastiilide piiril,
flirtides maailmamuusika, underground’i ning popiga.
Nagu ikka – pleed istumise alla, kallid kaasa ja kohvikusse!

1.
Valla( hullu)maja
puhvet

Veskitammi 4

Igal aastal kohal, leti taga ülesrivista
tud vallamaja seltskond. Suurepärane
võimalus tulla ja näha, kes on need ini
mesed, kes igapäevaselt annavad välja
ehituslube või saadavad sulle lasteaia
arve, valivad amplitesse lilled või hoo
litsevad, et teed oleks tolmuvabad. Võib
selguda, et see on ootamatultki särava
silmavaatega ja humoorikas punt. Tava
liselt selgubki.
Leti peal ei ole ehk nii palju gurmee
hõngu, aga on päriselt oma ja hingega
tehtu. Olgu selleks Arvo suitsutatud
sink või Caroli poja küpsetatud vahvlid,
Sandra väikeste valgete käekestega
tükeldatud arbuus või Marju kokkuse
gatud rabarberimorss.
Saab lamaskleda pleedil, võib istuda
naksakalt kohvikulaua taga. Suhelda
omadega või rebida vallavanemal var
rukast ja ta vaibale tõmmata, sest millal
veel saaks valla pealikuga vabas vormis
maailma asju arutada. Lastele joonis
tatakse näod pähe ja antakse märgid
rinda.
Hinnad on soodsad (alates eurost) ja
majabänd Agar & Ogar on tasemel (kut
sub täitsa tantsule), kohv on nagu päris
(masinast ja kuum ja kange) ja vaib on
ülemeelik (sära kaasa).
Agar & Ogar (sel aastal on Ilus ka kam
bas!) alustavad kell 12, siis kell 13.15 ja
kolmas katse teid kõiki rõõmustada on
kell 14.30.
Leia meid täitsa keskelt! Ega mööda
vaadata ei saa.

Külaplatsi
kohvik
Jõekääru park

Ääsmäe külaplatsi kohvik sündis
ühest spontaansest ideest oma küla
erinevate projektide jaoks omafinant
seeringut teenida. Tänu tookordsele
äkkideele on üsna mitu head projekti
saanud omafinantseeringu ning meie
külaplatsil on nüüd uusi ja põnevaid
tegevusi kogukonnale.
On saanud traditsiooniks avada küla
platsi kohviku uksed väga erinevatel
üritustel, oleme pakkunud head-pare
mat Vanamõisa käsitöölaadal Kogu
konnatelgis, Harjumaa eakate päeval,
oma küla üritustel, Saue kohvikute
päeval, aga ka näiteks Laagris Ves
kitammi tunnelis Laagri Spoti grafiti
üritusel.
Kõik kohvikus müüdavad koogid ja
pirukad on „kodukootud“ ning garan
teerime teile, et pakume alati kõige
värskemaid küpsetisi.
Laagri kohvikutepäeval Jõekääru
pargis näeme!

2.

3.
Koru Kohvik
Koru põik 3

Koru kohviku idee sündis ühel kaunil keva
disel õhtul, kui Koru naised mekkisid tas
sikese kohvi kõrvale ise tehtud küpsetisi.
Suussulav kohupiimakook kirssidega oli
just see, mida ihkab üks tavaline inimene
peale pikka ja rasket tööpäeva. Tassike cappuccino’t selle kõrvale toob aga välja koogi
parimad maitseomadused, ergutades nii
hinge kui ka meelt. Kogu õhkkonna tegi
veel meeldivamaks mahe häälte sumin ning
aeg-ajalt lõkerdav naer, mida oli kuulda ka
küla kaugemasse nurka. Soe tuul kergitas
valget pitsist laudlina ning kandis kohvi- ja
koogilõhna edasi. Mida veel tahta...
Koru kohviku perenaised hoolitsevad sel
le eest, et toit oleks võimalikult kodune,
kuid samas leiab menüüst endale midagi ka
gluteenitalumatu või vegan. Menüü sünnib
läbi korduvdegusteerimise, kus kutsutakse
kokku kõik suuremad ja väiksemad kohvi
kurahva pereliikmed, kes läbi ühishääletuse
oma hinnangu toidule annavad.
Me pakume tegevusi nii lastele kui ka täis
kasvanutele. Püstitame batuudiala, kohviku
ühes nurgas toimetab aroomiterapeut ja
seal saab ka minutitega lasta särgile teha
digitaalse prindi, teises nurgas on KOLKbeer
koduõlle ja VinVin veinipoe spetsialistid, kes
avavad külastajatele oma maailma.
Meie kohvikus on tagatud 2+2 reegel ning
võimalus käsi desinfitseerida. Teeme en
dast kõik oleneva, et meie külalised oleks
kaitstud. Lubame kohvikusse ka viisakaid
lemmikuid.
Täpsema info leiate Facebookis Koru koh
viku lehelt.

Zelleri
tänavatoit

4.

Koru 2

Zelleri tänavatoidu kohvik sai al
guse sellest, et lapsed soovisid
teha kodukohvikut ja vanemad
olid valmis neid toetama.
Sel suvel avame oma rändkohviku
armsas Koru Cottage’is.
Endises headuses pakub Zeller
mahlaseid rebilihaburgereid, ve
gan peedi-bataadipihviga burge
reid, Zelleri klassikalist kanavrappi,
lõhe poke ja hõrku tšilli-apelsinib
oršši. Maiasmokkadele pakume
hitiks saanud mascarpone-torti,
klassikalist Napoleoni kooki ja
teisi magusaid hõrgutisi. Lapsi
rõõmustavad pannkoogid koduse
toormoosiga, vahvlid šokolaadi ja
vahukommidega, popkorn, Kass
Arturi kook ja puuviljatopsid. Janu
kustutavad kodune rabarberilimo
naad ja kohvijoogid. Oma topsiga
tulijatele on kohv tasuta.
Täiskavanutele pakume põnevaid
kraadiga ja kraadita jooke. Külas
tajate meelt lahutavad kell 13.30
Getter Jaani ja Holger Koot.
Kohvikusse on oodatud nii suured
kui väikeseid zellerdajad!
Jälgi Zelleri tänavatoitu Faceboo
kis! Zellerdamiseni!

5.

Leegitsev
Porgand

J. Teemandi pargi promenaadil jõe ääres
Leegitseva Porgandi kohvik pakub see
kord parimaid palu eesti köögist:
räimed kadakamarinaadis, kilupirukas,
kartuli-tangupuder peekoniga, kama
kreem maasikatega, kodused koogid ja
muu maitsev. Kasutame ainut eestimaist
toorainet.
Tuju hoiab üleval elav muusika ja tants.
Kohvikut peavad Laagri Leekide rahva
tantsijad.

6.
Kultra
hoovikohvik

Veskitammi 8

Kuus aastat ja kuuendat korda ning
täpselt sama tiimiga on meil suur
au kostitada külalisi Laagri kultuuri
keskuse õuealal.
Menüüs on natuke retrot ja natuke
klassikat, vahvleid, kergeid soolaseid
ja magusaid salateid, kiluvõileibu ja
kindlasti Napoleoni kooki.

7.
Karavantsik

9.

Samblajuure 17

Ka sel aastal lükkame oma pisikesele
karavanikohvikule hoo sisse ja teeme
seda jälle oma kodus Samblajuures!
Pakume koduste kanade munadest,
taluvõist ja ehtsast koorest valmista
tud pekaanipähklirulle, profitroole ja
canelé’sid. Lisaks meie lemmikute lem
mikuid: tiramisut, panna cotta’t ja ... oh,
veel seda ja teist.
Seekord leiab meie valikust natuke soo
last ka, võib öelda, et lausa legendaarset
lõhe-peedipirukat ja kui veab, siis vorbib
vanaema paar lihapirukatki valmis! Janu
kustutuseks villime pudelisse liitrite viisi
jääteed ja ega mojitodki saa tegemata
jääda.
Kauba peale värskendav kraanivesi ja
kutsudele kausike veega. Muide-muide,
sellel aastal tegutseb karavanis ka väike
kirbuturg oma parimate paladega.
Karavantsiku leiad aadressilt Sambla
juure 17 ja tulla saab seni, kuni kaupa
jätkub!
Telgi(karavani)tagustel kaadritel saad sil
ma peal hoida Instagramis @karavantsik.

Atsi garaaž
Kaskede puiestee 9c

8.
Musi kohvik
Pilliroo 36B

Teeme seda jälle! Kurekurvi hoovi
hõrgutised maalt, metsast ja merelt.
Meie hoovis avardub MUSI aiaresto
ran. Pakkumisel grillilt käsitöövors
tid, BBQst liha, paella, Aasia mait
seid. Loomulikult rikkalik küpsetiste
ja kookide valik ning loomulikult ka
vein. Nagu meile kombeks, kanname
toidud lauda nagu restoranis ikka.
Laudadel on väga tublide noorte
õpilasfirma EHA toodetud disain
valgustid. https://ehalamp.ee/meist/
Kell 15 loob väikesel aiakontserdil
muusikalist meeleolu Jaan Sööt.

Esimest korda avame Atsi garaaži
uksed 4. juulil.
Pakume särtsakat tänavatoitu, mil
les võtmekomponendiks vürtsikas
kimtši. Ka lapsed ei jää ilma, neile
oleme spetsiaalselt välja töötanud
maheda kimtši versiooni Kid-Chi.
Kõhtu täidavad vegan Not Dog,
kimtši friikad, kartulisalat ja veel
muud põnevat.
Üritusele lisab meelelolu DJ Alo
Indrek Võsu oma mahedate suviste
rütmidega. Jõeäärse roheala muu
dame hubaseks nautlemispaigaks,
kus lapsed saavad ka õhkbatuudil
möllata. Särasilmsed Iiris ja Helee
ne pakuvad imemaitsvat kästiöö
jäätist ja rabarberilimpsi. Ürituselt
ei puudu ka kvaliteetne märjuke
täiskasvanutele.
Kõik ilusad hinged on oodatud
meiega oma laupäeva veetma
kell 11–21.

10.
Kohvik Feliz
Vanasilla 12a

Haara kaasa pere ja sõbrad ning tule
nautima suvepäeva Felizi!
Aiavärava on avanud uus ja palavalt
oodatud kodukohvik, mille sarnast pole
Laagris varem nähtud. Meie juurest leiad
kõige maitsvamad soolased ja magusad
ampsud alustades pastast ja lõpetades
mousse´ga.
Uue ja värske üllatajana oleme välja tul
nud käsitsi valmistatud pitsavahvlitega,
mis viivad lausa keele alla. Kasutame
kõrge kvaliteediga toorainet ning vabalt
peetavate kanade mune. Samuti hoiame
meid ümbritsevat keskkonda ja toitude
serveerimiseks kasutame biolagunevaid
pakendeid.
Üheks janukustutajaks on meie ustav
sõber Vitamin Well värskete ja suvis
te vitamiinijookidega. Ära unusta kotti
pista enda kohvitopsi, sest nii on sulle
kohv tasuta!
Lisaks hõrgutistele pakume mõnusat
puhkeala ja võimalust šopata meie mini
kirbukas.
Oodatud on julgel sammul sisse astuma
ka lemmikloomad, keda ootab puhkeala
ja joogikausike.
Peatse kohtumiseni!
Senikaua jälgi meid Instagramis & Face
bookis @kohvikfeliz.
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11.

Käpp ja Käsi

14.

Maius

Nõlvaku 9a

Valga 4

Vegankoogid ja värsked joogid.
Heategevuslik kohvik Eesti Loomakaitse
Seltsi toetuseks.
Õnneloos.

Kohvik Maius pakub sel aastal mitut-setut
sorti magusat: kooke, torte ja kringleid.
Saab osta nii lõigu kaupa kui kas või terve
koogi korraga, et peale ägedat päeva
kodus perega head-paremat maitsta.
Koogi kõrvale pakume kohvi ja teed.

Vanasilla
kodukohvik

12.

Vanasilla tee 10a

Vanasilla kodukohvik ootab 4. juulil
kõiki toredaid inimesi, nii suuri kui väi
keseid. Päeva jooksul kõlab kohviku
õuealal elav muusika Tõnu Laikre esi
tuses.
Pakume laias valikus kohvijooke filtri
kohvist espressoni, samuti on meil
joogipoolist nii lastele kui suurtele.
Kohvi kõrvale pakume värskeid maits
vaid küpsetisi.
Nagu ka eelmisel aastal grillime sütel
suitsuses ketšupimarinaadis kanaliha ja
juurvilju, sinna kõrvale pakume värskeid
salateid.
Lastele on aias liumägi, liivakast, kiiged
ja ka mängunurk kõige väiksematele.
Kohviku juures on ka pisike kirbukas,
kus on üsna põnevaid leide...
Kuna on 4. juuli, USA iseseisvuspäev, siis
leiab igaüks meilt ka midagi ameerika
pärast.
Kohviku leiate üles suure lipu järgi!

13.

Nahkhiire
nosila
Vanasilla 74 kõrval

Tere tulemast Nahkhiirte nosilasse!
Ootame sind ainulaadsesse koh
vikusse, kus sul on võimalus tut
vuda Eesti aasta looma, nahkhiire
talvituspaigaga, milleks on Pee
ter Suure nimelise merekindluse
Laagri rooduvarjend number 3 ja
selle juurde kuuluvad maa-alused
tunnelid.
Pakume huvilistele ekskursioone,
mis algavad kell 11.30 ja 13.30. Kaa
sa võtta soojad riided, kummikud,
taskulamp ja 3 eurot giidile. Koh
viku külalistele pakume kuuma ja
külma nahkhiirte jooki ja midagi
maitsvat nosimiseks.
Ära maga maha ainulaadset või
malust ja tule meile külla!
Krahv Dracula ja nahkhiirte kunin
ganna

Oleme avatud kell 11–17.

15.

Alliku
Lustikohvik
Uuetoa tee 7, Alliku küla

Juba teist aastat avab oma uksed
peresõbralik Alliku Lustikohvik, kus
saab nii lustida kui ka nautida cappuccino kõrvale Alliku perenaiste
mõnusaid küpsetisi.
Lapsed saavad hullata hiiglasli
kul õhkbatuudil ning
emmed-issid nau
tida küpsetisi ja
jooke meie
õuealal.
Tule jalg
si, rattaga
või auto
ga!

16.

Ko(i)du
Gourmet
Koidu küla pargiala

Ko(i)du Gourmet hullutab jälle!
Koidu küla usinad perenaised ja
-mehed tulevad juba neljandat aas
tat küla pargialale, et omatehtud
toitu pakkuda. Menüüs on sellised
eelmiste aastate lemmikud nagu
ülimaitsev nuudlivokk, krehvtine
kõrvitsapüreesupp ning kindlasti
ka midagi uut ja värsket.
Endiselt on töös suitsuahi ning
kaunid prouad kostitavad hea
kohvi ning erinevate küpsetiste ja
kookidega. Hinnad sama soodsad
kui mullu!
Kohviku õueruumis saab nautida
mõnusat meeleolumuusikat. Kell
13 astub kuulajate ette vägev naine
kitarriga - Viivika Viickberg. Kes
ta on ja mis muusikat teeb, saad
teada, kui kohale tuled!
Jälgi meie ettevalmistusi Faceboo
kis ja tule külla, Koidu külla!

17.

21.

Loodeteatri
jutukohvik
Koidu tee 26, Koidu küla

Astuge meie kohvikuaeda: pakume lus
tiga nii sööki, jooki kui lugusid!
Loodeteatri jutukohvikus räägime lugu
sid nii suurtele kui väikestele. Igal täis
tunnil saab alguse üks uus lugu.
Kell 12 tuleb aga külla Lasteteater
TRUMM etendusega „Imeline puhkus”.
Kohvikus pakume Loodeteatri trupi liik
mete hoole ja armastusega valmistatud
küpsetisi, nii magusaid kui soolaseid.
Lastele on meil suussulavat suhkruvatti.
Kes me oleme? Loodeteater on Saue
valla näitering täiskasvanutele. Oleme
teatrihuvilised, kes väga armastavad ise
teatrit teha ja ennast pidevalt arendada
ja proovile panna.

18.
Toidukohver
Veskitammi 3

20.

19.

Piibe koduaia
kohvik

Jõeveere tee 28, Alliku küla

Rullsalongi
kohvik
Veskitammi 4

Pakume vanaema rullvahvleid ja
muid tervislikke ampse. Janu kus
tutavad jäätee ja lastekohv.
Kohvik on lastesõbralik ning ole
mas on ka hubane mängunurk.
Kõik külastajad saavad soovi korral
proovida rullmassaaži ning mõõta
oma kehakoostise näitajaid.

Keraamikakohvik
Metsa 23

Et hoida meel rõõmus ja tuju hea, on avatud
kohvik, kus valikus erinevaid vahvli- ja koogi
hõrgutisi. Ootame teid!
Esmakordselt on kohvikutepäeval võimalik kü
lastada välinäitust, mille autoriks Eesti keraa
mik Anne Türn. Anne on pika loomepraktikaga
keraamik, kes osalenud arvukatel näitustel nii
Eestis kui välismaal.
Anne loominguga saab tutvuda lähemalt aad
ressilt www.annetyrn.com ja tema Facebooki
lehel.

Esma- ja erakordselt avab lähemalt ja
kaugemalt saabujatele oma väravad Piibe
koduaed!
Oodatud on igas vanuses külalised, sest
tegevust ja meelelisi naudingid jagub
igale maitsele.
• Saab head ja paremat süüa ja juua.
• Lapsed saavad lustida batuudil, har
jutada kätt kettagolfis ning arendada
jalgpallilöökide täpsust.
• Juba aastaid on suviti Piibel korralda
tud kodukontserte, kus on üles astunud
hinnatud eesti muusikud. Ja ka see suvi
ei tule teisiti!
Piibe kodukohviku kontsert on erakord
ne, kuna peale 36-aastast pausi astub
meie kodulaval üles kõige esimest korda
Toomas Uibo!!! Lisaks on ta kaasa võtnud
oma head naabrid, armastatud muusikud
Evelin Samueli ja Johan Randvere. See
kontsert on täis muusikalisi elamusi ning
äratundmisrõõmu.
Jälgi meie kava Facebookis ja ole kohal!

22.
Vesiroosi
grillikohvik
Vesiroosi 14

Kohvik kogu perele!

Grillime söegrillil liha ja kala,
pakume kodused pirukaid ja
kooke. Ostes kohvi, saab tassi
tasuta kaasa!
Igale lapsele üllatus! Õues ba
tuut ja mängud lastele!
Päeva jooksul erinevad esinejad
ja võistlused, jälgi meie posti
tusi!
Loterii - iga loos võidab!
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Hop-On Hop-Off buss väljub
Laagri halduskeskuse parklast
LAAGRI HALDUSKESKUSE PARKLA

L1

Laagri siseliin L1 4. juulil 2020

HOP-ON HOP-OFF A 4. juulil 2020

Laagri sisese bussiliini alg- ja lõpp-peatus on VANASILLA, mis asub Nõlvaku ja
Vanasilla tänava ringristmikul			
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VALGA /KOHVIK MAIUS

11:49

13:04

14:34

15:49

VANASILLA / NAHKHIIRE NOSILA

11:52

13:07

14:37

15:52Delfi kaart

LAAGRI HALDUSKESKUSE PARKLA

11:57

13:12

14:42

15:57

VESKIRAHVA

10:52

11:52

12:52

13:52

14:52

15:52

REDISE

10:55

11:55

12:55

13:55

14:55

15:55

URDA JAAM

10:56

11:56

12:56

13:56

14:56

15:56

KUUSE

10:58

11:58

12:58

13:58

14:58

15:58

NÕLVAKU

11:01

12:01

13:01

14:01

15:01

16:01

NÕLVAKU

11:02

12:02

13:02

14:02

15:02

16:02

VANASILLA

11:04

12:04

13:04

14:04

15:04

16:04

TUULEMURRU

Ekstra tuuribuss käib ka ja
viib külalised kohvikutesse.

Laagri aleviku
sisese bussiliini
alg- ja lõpp-peatus
on VANASILLA,
mis asub Nõlvaku
tänava ääres
vahetult enne
Nõlvaku ja
Vanasilla tänava
ringristmikku.

Et aeg bussis oleks sisustatud,
on meie üliäge giid selgi aastal
ringil kaasas.
VESKIRAHVA
METSA

LAAGRI ALEVIK

RAHNU

NÕLVAKU

VANASILLA

NÕLVAKU

Oma topsiga tulijatele
pakutakse kohvikutes

TASUTA KOHVI

100 m
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REDISE
KUUSE

URDA JAAM

Ausalt öeldes, ise ka ei usu, kui ägeda muusikalise programmi on koduõue
puhvetid Laagri kohvikutepäevaks kokku pannud. Nagu päriselt!

HELIKILLUD JA KEHAKEERUTUSED:
11.30 Ekskursiooni Peeter I merekindluse
rooduvarjendisse korraldab kohvik Nahkhiire
Nosila
11.30 Nissi Trollid kohvikus Leegitsev Porgand
12.00 Valla(hullu)maja puhvetis Agar & Ogar
12.00 Loodeteatri jutukohvikus lasteteater
TRUMM etendus „Imeline puhkus“
12.00 rahvatantsurühm Laagri Leegid kohvikus
Leegitsev Porgand
12.30 Tarmo Kivisilla kohvikus Leegitsev Porgand
13.00 Ko(i)du Gourmet´s Viivika Viickberg
13.15 Valla(hullu)maja puhvetis Agar & Ogar
13.30 Getter Jaani ja Holger Koot Zelleri
tänavatoidu kohvikus
13.30 Ekskursiooni Peeter I merekindluse
rooduvarjendisse korraldab kohvik
Nahkhiire Nosila
12.00-15.00 Tõnu Laikre Vanasilla kodukohvikus
14.00 rahvatantsurühm Laagri Leegid kohvikus
Leegitsev Porgand
14.30 T
 oomas Uibo, Johan Randvere ja Evelin
Samuel Piibe koduaia kohvikus
14.30 Valla(hullu)maja puhvetis Agar & Ogar
15.00 Musi kohvikus Jaan Sööt
Atsi Garaažis keerutab plaati DJ Alo Indrek Võsu

PÄEVA
LÕPUAKORD
kell 18 Jõekääru
pargis ansambel

PUULUUP
Kontsert on tasuta!

Anne Türni keraamika näitus Keraamikakohvikus
18.00 Puuluup Jõekääru pargis

KOHVIKUTEPÄEVA VEEBIKAART ON NÄHTAV GOOGLE MY MAPS´IS. LINGI LEIAD KA
SAUE VALLA JA LAAGRI KOHVIKUTEPÄEV & SÕBRAD FACEBOOKI GRUPI LEHEL.

Kohtumiseni

12. juunil 2021

