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Gösser- Dolce Vita Étterem és Panzió 

Miskolc Déryné u. 7 

A családi vállalkozásunkban működő Dolce Vita étterem, panzió és pizzéria története 1990-

ben kezdődött, amikor az ingatlanban működő kárpitos szövetkezet megszűnt. Ekkor 

gondoltam úgy, hogy ez az épület többre hívatott, nem csak a szép belvárosi környezet 

miatt, hanem azért is, mert az egyik legnagyobb magyar  színész dinasztia egykori lakhelye 

volt. Kis kutatás után kiderítettem, hogy Latabár Endrének (1811-1873) volt a háza, itt volt 

színigazgató. Elkezdtem felújítani , ügyelve arra, hogy az utcafront eredeti arculata 

megmaradjon. Több részt alakítottunk ki benne, meghagyva a belső boltíves udvart. A 

meglévő épület tetejére újabb szintet húztunk, amelyben hat szobát alakítottunk ki 

panziónak. A ház az utca büszkesége lett és mivel a ’90-es években kevés magánvállalkozó 

volt, hamar közkedvelt hely lett. Persze sokat gondolkodtunk rajta, hogyan lehetne még 

egyedibbé tenni. Olyan sört kezdtünk el árulni, amelyet Magyarországon csak Budapesten 

lehetett kapni, ez volt a Gösser. A sörcsapot és a sört Ausztriából hoztuk. Az ital mellett a 

konyhára is odafigyeltem, kezdetektől profi séfekkel és gyakorlott felszolgálókkal dolgoztam. 

A Gösser- mivel én így neveztem el ezután- nyújtotta mindazt, amit az emberek előtte egy 

étteremtől elvártak.  A csodás környezetben magyaros ételek mellett többször tartottunk 

nemzetiségi hónapokat, amelyekbe bevontuk az adott ország nagykövetségeit is, így 

autentikusan tudtuk elkészíteni országaik híres ételeit. Éttermünk etalonná vált, vendégeink 

között hamarosan politikusok, közéleti személyek és híres emberek voltak. Egyre több 

borsodi nagyvállalat minket kért fel külső helyszíni rendezvényeik lebonyolítására, 

étkeztetésére. Az évek alatt igyekeztünk folyamatosan lépést tartani a korral és az 

igényekkel, építettük, szépítettük, átneveztük. Pár évvel ezelőtt kialakítottunk egy pizzériát, 

kemencét építettünk, kávézót hoztunk létre és a Dolce Vita nevet adtuk neki. Mindig a város 

kultúráját helyeztük előtérbe, amely honlapunkon is látszik. A Latabár unoka, mikor itt 

játszott Miskolcon, megjegyezte, hogy mennyire örül, hogy megmaradt az épület. A 

történelmi hagyományok mellett a mai napig igyekszünk magas színvonalon tartani a 

vendéglátást különleges ételeinkkel, többnyelvű étlapokkal. 

A Déryné utca Miskolcnak olyan új színfoltja, amely átveszi a körülötte lévő kulturális világ 

arculatát és gondolkodását. Egy olyan városrész, ahol állandóan zajlik az élet, ahol az utcán a 

magyar beszédbe, a világ különböző országaiból idelátogató turisták különböző nyelveinek 

egyvelege keveredik. A történelmi belváros rengeteg műemléke, múzeuma, a környék fürdő 

és kiránduló helye méltán vált Európa szerte ismertté. Ez a mi otthonunk, történelmünk, 

vendéglátásunk. 


