Welkom in ons restaurant
Herberg De Negende Zaeligheyt!
Een prachtige plek in de
Kempische bossen waar je heerlijk
kunt genieten voor of ná
de wandeling, fietstocht
of ritje te paard.
Of, gewoon omdat het kan!
(H)eerlijk bourgondisch
genieten in de natuur.
Fijn dat je er bent,
Smakelijk eten!
Jolijn & Wendy en Team.

LUNCHKAART

Te bestellen tot 16:30 uur
Brood met Kaas

€ 5,75

2 sneeën brood met Fenegriek kaas

Brood met Ham

€ 5,75

2 sneeën brood met schouderham

Brood met Brabants Spek

€ 7,25

2 sneeën brood met huisgemaakt buikspek

Brood met Avocado

€ 8,00

2 sneeën brood met avocado, walnoten, honing, bacon

Brood met Tonijn

€ 8,25

2 sneeën brood met huisgemaakte tonijnsalade,
kappertjes, ui

Kroketten op brood

€ 8,25

2 sneeën brood, 2 bourgondische kroketten, mosterd

Vega Kroketten op brood

€ 8,25

2 sneeën brood, 2 vegetarische kroketten, mosterd

Frikandellen op brood

€ 6,75

2 sneeën brood, 2 frikandellen, mayonaise
Ons brood komt van Bakkerij van Heeswijk
& onze kaas van kaasboerderij de Ruurhoeve.

LUNCHKAART
Te bestellen tot 16:30 uur
Tosti

€ 5,75

Tosti schouderham, fenegriek kaas

Brabantse tosti

€ 6,50

Tosti schouderham, fenegriek kaas, tomaat, ui

Italiaanse Tosti

€ 7,50

Tosti Mozzarella, tomaat, pesto

Zaelig Bordje

€ 10,50

Soep, 2 sneeën brood, kroket, schouderham,
fenegriek kaas, spek, ei

Uitsmijter

€ 8,95

3 eieren met schouderham, fenegriek kaas,
spek op brood

Roerei

€ 9,95

3 eieren, mozzarella, tomaat, pesto op brood

Omeletje

€ 7,95

3 eieren, fenegriek kaas, ui, champignons op brood

Heeft u een allergie?
Meld het ons!

LUNCHKAART

Te bestellen tot 16:30 uur
Groentesoep

Klein / Groot
€ 3,25 / 4,95

Tomatensoep

€ 3,25 / 4,95

Dagsoep

€ 3,25 / 4,95

Erwtensoep (Seizoen)
Met brood en spek

€ 4,50 / 6,25
€ 6,50 / 8,25

Brood Trio

€ 6,25

4 sneeën brood, pesto, huisgemaakte
kruidenboter en aioli

Brood met kruidenboter

€ 4,00

3 sneeën brood, huisgemaakte kruidenboter

Pannenkoek Naturel

€ 4,50

Pannenkoek Appel

€ 5,75

Pannenkoek Spek óf Kaas

€ 6,50

Extra Spek, óf Kaas, óf Appel

€ 2,-

LUNCHKAART

Te bestellen tot 16:30 uur

Maaltijdsalade
Bospaddenstoelen

€ 13,00

Diverse gebakken bospaddenstoelen, tomaat, ui,
komkommer, balsamico, knoflookolie, sla, brood

Maaltijdsalade Avocado

€ 13,75

Avocado, komkommer, tomaat, bacon,
walnoten, honing, sla, brood

Maaltijdsalade Tonijn

€ 12,00

Tonijn, tomaat, ui, komkommer,
kappertjes, olijven, mosterddressing, sla, brood

Maaltijdsalade Bavette

€ 14,50

Reepjes bavette, tomaat, ui, komkommer,
mosterddressing, sla, brood

Ons brood komt van Bakkerij van Heeswijk
& onze kaas van kaasboerderij de Ruurhoeve.

WIST JE DAT…
 Er vakantiewoningen hier op het
park aanwezig zijn?
 Die het gehele jaar gehuurd kunnen
worden voor een heerlijke
vakantie?
 Er ook camperplaatsen zijn?
 Er zich een escaperoom bevindt
binnen 100 meter van ons terras?
 Je bij ons ook met de hond terecht
kunt en binnen mag?
 Ons restaurant eigenlijk al vanaf
2004 bestaat?
 Wij sinds januari 2020 trotse
uitbaters zijn van dit prachtige
plekje?
 Mieke, onze kok, al sinds
2004 hier werkt?
 Ze begonnen is als afwashulp op
haar 15e?
 Wij erg trots zijn op ons gehele
team van medewerkers die voor
jullie en ons klaarstaan? 😊

DINERKAART
Te bestellen van 16:30 – 20:00 uur
VOORGERECHTEN
Groentesoep

Klein / Groot
€ 3,25 / 4,95

Tomatensoep

€ 3,25 / 4,95

Dagsoep

€ 3,25 / 4,95

Erwtensoep (Seizoen)
Met brood en spek

€ 4,50 / 6,25
€ 6,50 / 8,25

Brood Trio

€ 6,25

4 sneeën brood, pesto, huisgemaakte
kruidenboter en aioli

Brood met kruidenboter

€ 4,00

3 sneeën brood, huisgemaakte kruidenboter

Ons vlees komt van Slagerij Jansen uit de Weebosch
& onze vis komt van G&B uit Yerseke

Heeft u een allergie?
Meld het ons!

DINERKAART
Te bestellen van 16:30 – 20:00 uur
VOORGERECHTEN
Toast met bospaddenstoelen

€ 6,95

1 snee Toast, diverse gebakken bospaddenstoelen

Scampi’s met brood

€ 8,95

1 snee brood, Scampi’s gebakken in huisgemaakte
kruidenboter en verse knoflook

Tonijn salade

€ 7,75

Tonijn, komkommer, tomaat, ui,
kappertjes, olijven, mosterddressing, sla

Bospaddenstoelen salade

€ 8,75

Diverse gebakken bospaddenstoelen, tomaat, ui,
komkommer, balsamico, knoflookolie, sla

Avocado salade

€ 9,50

Avocado, komkommer, tomaat, bacon,
walnoten, honing, sla

Italiaanse salade

€ 9,50

Mozzarella, tomaat, pesto, balsamico, rucola

DINERKAART

Te bestellen van 16:30 – 20:00 uur
HOOFDGERECHTEN
Onze hoofdgerechten worden geserveerd met
verse wokgroenten en frietjes

Kempisch Stoofvlees

€ 12,75

Runderstoofvlees

Burger Negende Zaeligheyt

€ 15,25

Sesam hamburgerbrood, burger van rundergehakt,
ei, fenegriek kaas, spek, ui, tomaat, sla, komkommer,
aioli

Bavette

€ 18,75

Kogelbiefstuk

€ 19,25

Pepersaus óf Champignonsaus € 2,Extra friet € 2,60

Heeft u een allergie?
Meld het ons!

DINERKAART

Te bestellen van 16:30 – 20:00 uur

HOOFDGERECHTEN
Onze hoofdgerechten worden geserveerd met
verse wokgroenten en frietjes

Brabants buikspek

€ 11,50

Huisgemaakt buikspek uit de oven

Varkenshaas medaillons

€ 16,75

Duo van vlees

€ 17,75

Varkenshaas, Bavette (totaal 200gr)

Schnitzel

€ 12,50

Gepaneerde kipfilet

Kip uit de wok

€ 12,50

Samen met verse groenten in de wok gebakken

Pepersaus óf Champignonsaus € 2,Extra friet € 2,60
Ons vlees komt van Slagerij Jansen uit de Weebosch
& onze vis komt van G&B uit Yerseke.

DINERKAART
Te bestellen van 16:30 – 20:00 uur
HOOFDGERECHTEN
Onze hoofdgerechten worden geserveerd met
verse wokgroenten en frietjes

Zalmfilet

€ 18,50

Met huisgemaakte kruidenboter en citroen

Scampi’s

€ 17,50

Gebakken in verse knoflook en huisgemaakte
kruidenboter

Vega Burger
Negende Zaeligheyt

€ 15,25

Sesam hamburgerbrood, quinoa burger,
ei, fenegriek kaas, ui, tomaat, sla, komkommer, aioli

Vegetarische Kip uit de wok

€ 14,50

Samen met verse groenten in de wok gebakken

Roerei

€ 9,95

3 eieren, mozzarella, tomaat, pesto op brood

Extra friet € 2,60
Ons vlees komt van Slagerij Jansen uit de Weebosch
& onze vis komt van G&B uit Yerseke.

DINERKAART
Te bestellen van 16:30 – 20:00 uur
MAALTIJDSALADES
Maaltijdsalade
Bospaddenstoelen

€ 13,00

Diverse gebakken bospaddenstoelen, tomaat, ui,
komkommer, balsamico, knoflookolie, sla, brood

Maaltijdsalade Avocado

€ 13,75

Avocado, komkommer, tomaat, bacon,
walnoten, honing, sla, brood

Maaltijdsalade Tonijn

€ 12,00

Tonijn, tomaat, ui, komkommer,
kappertjes, olijven, mosterddressing, sla, brood

Maaltijdsalade Bavette

€ 14,50

Reepjes bavette, tomaat, ui, komkommer,
mosterddressing, sla, brood

Extra friet € 2,60

Heeft u een allergie?
Meld het ons!

ZAELIG KEUZE MENU € 19,25
 Tomatensoep
 Groentesoep
 Dagsoep

 Brabants buikspek
 Kip uit de Wok
 Kempisch Stoofvlees
Onze hoofdgerechten worden geserveerd
met verse wokgroenten en frietjes


 Vanille ijs met saus
(chocolade/ aardbei/ karamel)

 Koffie Negende Zaeligheyt
(Koffiekaatje / Café Marrakesh)



NAGERECHTEN

Zaelige Mousse

€ 5,75

Romige mousse met bastogne, 1 bol ijs

Choco toetje

€ 5,75

Chocolademousse, 1 bol ijs, slagroom

Advocaatje met ijs

€ 5,00

3 bollen vanille-ijs, advocaatje, slagroom

Dame Blanche

€ 4,50

3 bollen vanille-ijs, chocoladesaus, slagroom

IJs met Aardbeiensaus

€ 4,50

3 bollen vanille-ijs, aardbeiensaus, slagroom

IJs met Karamelsaus

€ 4,75

3 bollen vanille-ijs, karamelsaus, slagroom

Miekes Appeltaart
Huisgemaakt appeltaartpuntje van Mieke,
1 bol vanille-ijs, slagroom

€ 5,00

SPECIALE KOFFIE’S
Koffie Negende Zaeligheyt

€ 5,25

Koffie met likeur (Koffiekaatje of Café Marrakesh),
chocolaatje, slagroom

Teuten Koffie

€ 5,75

Koffie met Teutennat (Bergeijks likeur),
chocolaatje, slagroom

Irish Koffie

€ 5,75

Koffie met Jameson Whisky, bruine suiker,
chocolaatje, slagroom

French Koffie

€ 5,75

Koffie met Grand Marnier,
chocolaatje, slagroom

Spanish Koffie

€ 5,75

Koffie met Liquor 43,
chocolaatje, slagroom

Italian Koffie
Koffie met Amaretto,
chocolaatje, slagroom

€ 5,75

Bedankt dat je er was!
We hopen dat je genoten
hebt van dit unieke
plekje, midden in
boswachterij De Kempen.

Kijk ook eens op
www.negendezaeligheyt.nl wat
er nog meer te doen is op deze
prachtige locatie.

Graag tot ziens!

