O nás
Úvodem
Restaurace „U Zlaté hvězdy“ se nachází cca 200 m pod náměstím
Sigmunda Freuda v historické budově bývalé textilní
továrny. Je rozčleněna na dvě části – jídelní – restaurace,
salonek, letní terasa, zábavní – bowling – 4 dráhy. Kapacita
je 100 míst. Restaurace i ostatní prostory jsou
nekuřácké. Najdete zde příjemné posezení s přáteli, pro
rodinné oslavy, promoce, svatby. Také jsme vybaveni na
pořádání firemních akcí, školení s využitím projekčního
plátna, diaprojektoru a bezplatné připojení na Wifi .
V gastronomii pracujeme 20 let a zaměřujeme se na dobrou
regionální, českou a mezinárodní kuchyni z využitím čerstvých
kvalitních surovin.
Dominantou restaurace je kamenná pec na bukové dřevo, kde před
zraky hostů budou naši kuchaři připravovat pizzu a ostatní
pokrmy.
Najdete u nás také sezónní speciality.
Připravujeme pro Vás kulinářské večery s degustačními menu
našich špičkových českých kuchařů, doplněné hudební produkcí.
Naše priorita je spokojenost a přání zákazníka.
Těšíme se na Vaši návštěvu

Naše restaurace Vám nabízí
pizzu z kamenné pece, českou a mezinárodní kuchyni v
moderní úpravě, polední menu
příjemné posezení, rodinné oslavy, firemní akce, svatby,
catering
restaurace, salónek a bowling ( 4 dráhy) – kapacita 100

míst
projekční plátno s projektorem
letní zahrádku
vlastní parkoviště
připojení Wifi zdarma

Užitečné informace
Přijímáme kreditní karty a stravenky.
Máme pro Vás připraveny dárkové poukazy v hodnotě 500,Kč a 1000,- Kč, které si můžete zakoupit v naší
restauraci.

Proč název Zlatá hvězda?
Na počátku 19. století býval v tomto domě hostinec „U Zlaté
hvězdy“, jehož majitelem byl Jan Scherry.
V roce 1835 se jeho dcera Josefina provdala za poštmistra
Rudolfa Nettera, který zde přestěhoval poštu. Pošta zde
zůstala až do roku 1862. Rudolf Netter a Josefina měli dceru
Adolfinu, později provdanou za poštmistra Karla Goluckého.
Adolfina prodala objekt starostovi Janu Raškovi a ten zde
zřídil první soukenickou továrnu.
V roce 1871 koupili továrnu opavští podnikatelé Menachem Russo
a Moise Finzi za 45 tisíc zlatých a byla v provozu do roku
1881.
V roce 1883 koupil opuštěnou továrnu Ignác Fluss a zřídil zde
výrobu klobouků. Na počátku 1. světové války výroba klobouků
ustala.
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