
 
 
 
 
 
HÄÄD LAULJAD! 
 
Tühi kott ei seisa püsti ja seda isegi mitte peopäeval  ja siin on nüüd info kõhutäitmise võimaluste 
kohta Kubijal peopäeval 2. juunil 2018. 
 
 
KÕIGILE 
Muidugi on Kubijal avatud erinevaid müügilette, kust saab vabalt osta sooja toitu ja saiakesi, 
karastusjooke, kohvi jms. Kesvamärjukest jms nõrga kraadiga jooki on võimalik ka osta – see on 
söögist pisut eraldi, aga mitte kaugel. 
 
 
LASTELE  
Kõigile lastele, kaasa arvatud koolide segakooride lauljatele ning laste saatjatele, on toit tänu 
toetajatele tasuta. Lastetoidu valmistab Best Catering OÜ ning oma tooteid annetavad Lõuna Pagarid, 
Värska Vesi, Arke ja Nopri ning rahaga toetavad Põlvamaa omavalitsuste liit ja SA Võrumaa 
arenduskeskus. 
Menüüs on kartulid, kaste, grillvorst, kananagitsad, salat, leib-sai; lisaks kilekotikesega kaasa jogurt, 
saiake ja harilik mullita vesi. 
Toit on küllalt toekas – kui suudame lapsed teistest müügilettidest eemal hoida (korraldajad proovivad 
seda püüdlust päevakavaga toetada), siis ei tohiks pidu nende taskurahale hävitavalt mõjuda. 
Talongid saab koor kätte peopäeva hommikul. Et talongide ja sööjate arv klapiksid, palume paar 
nädalat enne pidu lastekooridel tulejate arvud üle täpsustada – tuletame seda teile veel edaspidi 
meelde. 

 
 

TÄISKASVANUTELE 
Lisaks erinevatel müügilettidel pakutavale on võimalik soovi korral tellida talongitoitu. Seda pakub 
Jaagumäe Kaubanduse OÜ. Talongitoidu eelis on see, et teenindaja saab olla kiirem ja operatiivsem, 
kuna ei pea kohapeal arveldama ning erinevate pannide-pottide vahel sebima.  
Menüüs on keedetud pariisikartul, väiksed kotletid sealihast, väiksed šnitslid kanalihast, soe 
rõõsakoore-juustukaste, värskekapsa-kurgi-tillisalat, leiva- ja saiavalik, kohuke ja vesi. Hind ühele 
inimesele: 4,00€. 
Talongitoidu soovijatel palume ühendust võtta otse pakkujaga: taimar@jaagumae.ee  – Taimar Timmi, 
tel 5063338. Sellele aadressile palume hiljemalt 17. maiks teatada teie koori nimi ja sööjate arv, samuti 
arve maksja, meiliaadress ja kontaktisik. Talongid saab koor kätte peopäeva hommikul. 
 
Toitlustamisega seotud küsimustele vastab korraldajate poolt Egle Vodi: egle.vodi@gmail.com, tel 
516 6684. 
 
11. aprillil 2018 
 
Tervitades peo korraldajate nimel, 
Merike Tigas 
Uma Pido projektijuht 
Tel 56916280 
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