TORISEVAN KAHVIMAJA
Maisemakahvila Alaisen Torisevan näköalapaikalla

Torisevajärvientie 493, Virrat Puh. 03 475 5330, 050 531 8125

Pannukahvia ja kotileivonnaisia vuodesta 1936

Torisevan kahvimaja avattiin ensimmäiseksi kesäkaudeksi jo helluntaina 1936. Virtain Lotta Svärd -järjestön perustama kahvila siirtyi muutama vuosi sotien jälkeen
yksityisomistukseen, ja on tästä lähtien ollut avoinna joka kesä.
Torisevan kahvimajalla kannattaa käväistä vaikka vain
kurkistamassa, miltä kahvila
mahtoi näyttää vuosikymmeniä sitten. Kahvimajan kodikas
tunnelma on pyritty säilyttämään sisustusta myöten mahdollisimman alkuperäisenä.
Kuvassa Lotta Svärd -järjestön
kahvimaja vuonna 1936.

Hulppeat maisemat ovat nähtävyys myös tänä päivänä.
Luonnonkauniisiin Torisevan
rotkojärviin pääsee tutustumaan sekä veden ääressä että
jylhillä rantakallioilla.

Kahvilapalvelut

Tarjoamme tuoretta, perinteisellä taidolla keitettyä pannukahvia ja leivonnaisia,
jotka valmistetaan itse alusta loppuun ja
kannetaan tuoreina pöytään Kahvimajan
omasta uunista.
Erikoisherkkujamme ovat mm. mehevä
kotipulla, mantelipiirakka, valkosuklaakakku ja täyteläinen omenapiirakka runsaalla vaniljakastikkeella.
Kesäkahvila on avoinna joka päivä kesäkuulta elokuun alkupuolelle sekä äitienpäivänä, helluntaina ja
sään salliessa lämpiminä alkukesän viikonloppuina.
Palvelut ryhmille tilauksesta
touko-syyskuussa
• Kahvitarjoilut, aamiaiset, iltapalat.
• Kahvilan historian ja Torisevajärvien esittely.
• Opastetut kierrokset ryhmille: Torisevan retki, Virtain kiertoajelu, Rotkojärviä ja herraswäen huwituksia.
• Katso lisää netistä www.kahvimaja.net.

Juhlapalvelu ja
tilausleivonnaiset
• Perhejuhlat, juhlatilaisuudet, kokoukset (maks. noin
50 hlöä) Kahvimajalla.
• Tilauksesta makeat ja suolaiset leivonnaiset, kts. noutohinnasto netistä.
Kahvimaja on
myös Facebookissa.

Alainen, Keskinen ja Yläinen Toriseva
Torisevan rotkojärvet
– Alainen, Keskinen ja Yläinen Toriseva – ovat kuuluisia syvyydestään ja jylhien
kallioiden tavoin äkkijyrkistä rannoistaan. Järvet
sijaitsevat kaakosta luoteeseen kulkevassa, 3 kilometriä pitkässä syvänteessä. Järvistä suurin on Alainen Toriseva, joka on 1,2
km pitkä. Syvin järvistä on
Keskinen (37 m).
Torisevan luontopolku (6,5 km) alkaa Kahvimajalta seuraten Alaisen Torisevan kalliorannan päällä olevaa polkua järven eteläpäähän Inkerinkalliolle
(1,2 km) ja kiertäen Lakarinharjun kautta takaisin Torisevalle. Polun varrella
on 13 merkittyä rastia, joista saa tietoa alueen luonnosta ja historiasta. Alaisen
Torisevan eteläpäässä Inkerinkallion alapuolella ja Lakarin lähellä Kangasjärven rannalla on nuotiopaikat omien eväiden syöntiä varten.

Polku

Levähdysalue

Ruovesi, Tampere

Torisevan kahvimaja
Torisevajärvientie 493
34800 Virrat
Puh. 03 475 5330, 050 531 8125
Email: jaana.kallio@kahvimaja.net
www.kahvimaja.net

Kantatie 66

Etäisyyksiä
Virtain Perinnekylä 9 km
Kyläkauppa Veljekset Keskinen, Tuuri 55 km
Ähtärin eläinpuisto 52 km
Haapamäen höyryveturipuisto, Keuruu 57 km
Serlachiuksen taidemuseo, Mänttä 55 km

Keskinen
Toriseva

Virrat

Ajo-ohje Torisevan kahvimajalle
Torisevan kahvimaja sijaitsee noin 5 km
Virtain keskustasta Tampereen suuntaan
kantatie 66:n varrella. Torisevan levähdysalueelta johtaa polku (n. 150 m) ylös
kahvimajalle ja parhaalle näköalapaikalle. Jos jyrkän polun kiipeäminen syystä
tai toisesta arveluttaa, kahvilan pihalla
on tilaa suurillekin linja-autoille.
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