
Beste gast, 
Namens Frank, Aletty, Teun en het hele team heten we u van harte welkom in  

“De Negende Zaeligheyt”.

De naam De Negende Zaeligheyt bestaat niet zomaar. Meer dan 50 jaar geleden is 
deze ontstaan. Willem en Riet Schilders, de vader en moeder van Frank, kochten 

in 1967 een oude boerderij op De Witrijt. Vanaf het begin kwamen er mensen 
om te genieten van de rust en de natuur. Vaak schoven de gasten ook mee aan 
tafel. Tijdens een van die maaltijden kregen ze een heerlijke kop groentesoep 

voorgeschoteld. Terwijl ze hier van genoten, zei één van de gasten: “Vorige week heb 
ik in Eersel bij Restaurant De Acht Zaligheden soep gegeten, maar deze soep is nog 

veel lekkerder Riet. Dit is echt wel Negen Zaligheden soep!”

Inmiddels hebben Frank en Aletty het bedrijf van hun ouders overgenomen.  
Samen met hun zoon Teun en een hechte club medewerkers, houden ze deze 

bijzondere plek in stand. 

Onze missie is mensen een plek bieden waar ze kunnen genieten van de rust, ruimte 
en natuur. Dit alles is hier meteen te voelen als je buiten bent. In ons restaurant 

maken we met streekproducten voor u natuurlijke, gezonde en eerlijke gerechten. 
Alles wordt vers en met aandacht voor u bereid.  
Gewoon lekker eten voor een betaalbare prijs. 

We hopen dat u zich, net als wij, thuis zult voelen op dit mooie plekje.  
Geniet ervan!  

Frank, Aletty en Teun Schilders en medewerkers



 

Toast met bospaddenstoelen   5,75

Broodplankje met lekkernijen   5,75
Huisgemaakte kruidenboter, kaasblokjes en een mix van oliën

Scampi’s   6,95
Gebakken in verse knoflook en huisgemaakte kruidenboter

Kruidenkaassalade    8,25 
Salade met kruidenkaas van de Ruurhoeve, olijven, kappertjes en ui

Kipsalade   8,25 
Salade met huisgemaakte kip en spek, olijven, kappertjes en ui

Salade geitenkaas   9,50
Salade met geitenkaas, honing, balsamicoazijn, vijgen en uiencompôte

Avocadosalade    9,50
Salade met avocado, honing, walnoten en bacon

Vissalade   10,25 
Salade met zalm, tonijn, olijven, kappertjes en ui

 klein    groot

Oma’s Zaelige Groentesoep 3,00  4,50
Opa’s Tomatensoep 3,00  4,50
Dagsoep 3,00  4,50
Bovenstaande soepen worden geserveerd met brood

Huisgemaakte erwtensoep (winter)   4,00   5,75
Met brood en spek     7,75

Oerbrood kruidenboter     3,00

Pannenkoek naturel    3,90
Pannenkoek kaas of spek of appel    4,50

Puntzak friet    2,60
Frikandel / kaassoufflé    2,10
Bourgondische kroket    2,60

Voorgerechten Soepen

Voor de kleine trek

      Dit is een vegetarisch gerecht /       Dit gerecht is ook vegetarisch mogelijk
Heeft u een allergie, meld het ons dan!



 

  

Kempisch stoofvlees    10,25
Runderstoofvlees met groenten in een pannetje

Bourgondische burger  100% rundsvlees (180 gram)    10,25
Van Blonde d’Aquitaine die midden in de natuur grazen

Burger De Negende Zaeligheyt    15,25
Bourgondische burger op een bolletje oerbrood met ei, spek, sla, tomaat, komkommer,
ui, kaas van de Ruurhoeve en huisgemaakte knoflookmayonaise 
 
Kogelbiefstuk    18,75
Kogelbiefstuk van Slagerij Jansen uit de Weebosch, met een heerlijke saus

Schnitzel    10,00
Varkensschnitzel met friet en wokgroenten en een heerlijke saus

Spek uit de oven    10,25
Huisgemaakt volgens Oud Hollands recept

Varkenshaasmedaillons    16,25
Malse varkenshaas met een heerlijke saus

Iberico    17,50
Spaans varken dat mals blijft door de oliën uit de eikels die het eet
 

Kip uit de wok    10,25
Huisgemarineerde kip uit de wok met meegewokte groenten

Mixed grill De Herberg  (400 gram)    17,25
Kipspies en huisgemaakt spek 

Mixed grill De Negende Zaeligheyt  (400 gram)    22,50
Kipspies, spek, bavette en varkenshaas met een heerlijke saus

Scampi’s    16,25
Gebakken in verse knoflook en huisgemaakte kruidenboter

Zalmfilet    17,50
Gegaard in roomboter met verse kruiden

Lekker’nei     9,75
Roerei met gewokte groenten en Ruurhoevekaas

Gnocchi     14,50
Deegballetjes met bospaddenstoelen, champignonroomsaus, Parmezaanse kaas en walnoten

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met een snee bourgondisch brood of friet en groenten passend bij het seizoen.

Hoofdgerechten
Voor wie n i e t  kan kiezen

Vis

Kip

Varken

Rund 

Vegetarisch



Maal t i jdsalades
Kruidenkaas salade    10,75
Salade met kruidenkaas van de Ruurhoeve, olijven, kappertjes en ui

Kipsalade    10,75
Salade met huisgemaakte kip en spek, olijven, kappertjes en ui

Salade geitenkaas    12,50
Salade met geitenkaas, honing, balsamicoazijn, vijgen en uiencompôte

Avocadosalade     12,50
Salade met avocado, honing, walnoten en bacon

Vissalade    16,50
Salade met zalm, tonijn, scampi’s, olijven, kappertjes en ui

Onze maaltijdsalades worden geserveerd met friet of een snee bourgondisch brood met huisgemaakte kruidenboter.

Zaelig keuzemenu

Voorgerechten 

- Oma’s Zaelige Groentesoep
- Opa’s Tomatensoep
- Dagsoep

 Hoofdgerechten

 - Spek uit de oven  
 - Kip uit de wok
 - Kempisch stoofvlees
 - Schnitzel

Nagerechten

- Vanilleijs met: karamelsaus/     
   chocoladesaus/ aardbeiensaus
- Koffie De Negende Zaeligheyt

17, 25



Speciale kof f i e
Koffie De Negende Zaeligheyt    3,75
Vers gemalen koffie met likeurtje, luxe chocolaatje en slagroom

Teutenkoffie    4,50
Vers gemalen koffie met Teutennat, luxe chocolaatje en slagroom

French coffee    4,95
Dubbele espresso met Grand Marnier en slagroom

Italian coffee    4,95
Dubbele espresso met Amaretto en slagroom

Spanish coffee    4,95
Dubbele espresso met Licor 43 en slagroom

 Irish coffee    4,95
Dubbele espresso met Whisky en slagroom

Dame blanche    3,95
Vanilleijs met chocoladesaus en slagroom
 
IJs met karamelsaus    3,95
Vanilleijs met karamelsaus en slagroom

IJs met aardbeiensaus    3,95
Vanilleijs met aardbeiensaus en slagroom

Zaelige mousse    4,25
Romige mousse met Bastogne en ijs

Duo van chocolademousse    4,75
Melkchocolade en witte chocolademousse met ijs

Oma’s appeltaart    5,95
Huisgemaakte appeltaart met ijs en slagroom

Stel uw eigen wafel samen    2,25
Belgische suikerwafel met:     
Bolletje ijs   + 1,00
Chocoladesaus    + 0,80
Karamelsaus   + 0,80
Aardbeiensaus   + 0,80
Bosbessenjam   + 0,95
Warme kersen   + 1,75
Slagroom    + 0,40

Nagerechten



Openingstijden
ma  gesloten
di - zo   geopend vanaf 10:00 uur

Herberg De Negende Zaeligheyt
Witrijtseweg  15 -  5571 XJ Bergeijk -  0497-514698  - info@negendezaeligheyt.nl 


