
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



  

 

Oerbrood kaas       5,25
Handgesneden oerbrood met kaas van de Ruurhoeve

Oerbrood ham      5,25
Handgesneden oerbrood met heerlijke ham

Oerbrood Brabants spek      7,25
Handgesneden oerbrood met dun gesneden huisgemaakt spek 

Bourgondisch brood met geitenkaas      7,75
Handgesneden bourgondisch brood met geitenkaas, vijgen en uiencompôte

Bourgondisch brood met avocado      7,75
Handgesneden bourgondisch brood met avocado, honing, walnoten en bacon

Sandwich gezond      8,25
2 sneden oerbrood belegd met fenegriek kaas, sla, tomaat, komkommer, ham en spek

Ons oerbrood komt van bakkerij van Dinter uit Bergeijk. 
Gebakken van: teff, rogge, tarwe, gierst, boekweit, haver en mais.

Kempische tosti   5,25
Bourgondisch brood met ham en Ruurhoeve kaas

Italiaanse Kempische tosti   5,50
Bourgondisch brood met Ruurhoeve kaas, tomaat en ui

Hawaii   5,50
Bourgondisch brood, fenegriek kaas van de Ruurhoeve, ham en ananas 

Tostrio    8,50
Een plankje met 3 verschillende tosti’s op oerbrood, voor wie niet kan kiezen

Uitsmijter “De Negende Zaeligheyt”   7,75
3 eieren met ham, kaas en huisgemaakt spek op oerbrood

Zaelig omeletje   7,75
Omelet met champignon, ui en Ruurhoevekaas op oerbrood
        + spek   1,50
 + ham   1,00

Lekker’nei    9,75
Roerei met gewokte groenten en Ruurhoevekaas op oerbrood
 + spek   1,50
 + ham   1,00

Brood Tosti 's

Eiergerechten

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



 

Oerbrood kaas           € 5,25
Handgesneden oerbrood met kaas van de Ruurhoeve

Oerbrood ham   € 5,25
Handgesneden oerbrood met heerlijke ham

Oerbrood Brabants spek   € 7,25
Handgesneden oerbrood dun gesneden huisgemaakt spek 

Sandwich gezond   € 8,25
2 sneden brood belegd met fenegriek kaas, sla, tomaat, komkommer, ham en spek

Bourgondisch brood met geitenkaas   € 7,75
Handgesneden bourgondisch brood met geitenkaas, vijgen en een uiencompôte

Bourgondisch brood met avocado    € 7,75
Handgesneden bourgondisch brood met avocado, honing, walnoten en bacon

Sandwich gezond    € 8,25
2 sneden oerbrood belegd met fenegriek kaas, sla, tomaat, komkommer, ham en spek

Kempische tosti   € 5,25
Bourgondisch brood met Ruurhoeve kaas en ham

Italiaanse Kempische tosti   € 5,50
Bourgondisch brood met Ruurhoeve kaas, tomaat en ui

Brood

Tostis

 

   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

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

2 Bourgondische kroketten op brood    7,25

Middag plenkske    11,95
Boterham met ei, ham, kaas en spek, boterham met een Bourgondische kroket, 
een potje soep en koffie of thee

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

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

Soepen

Warme lunchgerechten

Kempisch stoofvlees   10,25
Runderstoofvlees met groenten in een pannetje, geserveerd met friet of brood

Kip uit de wok   10,25
Huisgemarineerde kip uit de wok met meegewokte groenten, geserveerd met friet of brood

Kruidenkaas   10,75
Salade met kruidenkaas van de Ruurhoeve, olijven, kappertjes en ui

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

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

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

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

Onze salades worden geserveerd met een snee bourgondisch brood en huisgemaakte kruidenboter.

Salades



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

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


