
Menukaart 

APRIL, MEI, JUNI, SEPTEMBER & OKTOBER  

zaterdag, zondag & feestdagen  11u - 19u 
 

JULI & AUGUSTUS                

vrijdag tot en met zondag & feestdagen  

11u - 19u  
 

 

Stationsstraat 13, 3060 Korbeek-Dijle 

WWW.THESHELTER.BE 

Adventure Nature Outdoor - can’t live without it !  



Welkom bij The Shelter!  

 

Outdoorsporten op een unieke locatie in een prachtige 

omgeving met aandacht voor persoonlijke service, de    

belevenis en veiligheid… Welkom bij The Shelter! 

 

Ontdek de Dijle en Demer per kano of vlot, beleef een                  

onvergetelijke bedrijfsteambuilding of schoolsportdag,                 

schrijf je kinderen in voor onze avontuurlijke kampen of  

jezelf voor een unieke mountainbiketraining of geniet langs 

de Dijle van een drankje op ons terras… 

 

Als familiebedrijf gestart en intussen uitgegroeid tot een 

van de grootste buitensportondernemingen in           

Vlaams-Brabant met een ruim aanbod kwalitatieve,               

op maat gemaakte en safety-approved activiteiten voor 

jong en oud! 

Ga met ons op avontuur! 

 

Het Team van The Shelter  

https://www.theshelter.be/nl/erkende-natuursport-onderneming


 Frisdranken 

 

Coca Cola      € 2,50 

Coca Cola Zero     € 2,50 

Fanta        € 2,50 

Ice Tea       € 2,50 

Fuze Tea  peach     € 2,50 

Royal Bliss Tonic     € 2,50 

Minute Maid  sinaas - appel   € 2,50 

Aquarius  lemon - orange    € 3,00 

Cécémel       € 2,70 

 

- LOKALE AANRADERS -  

Bio-appelsap      € 3,00 

“VAN APPELTJES UIT EIGEN TUIN” 

Ritchie  orange - grape fruit - lemon  € 3,60 

“DE LIMONADE VAN VROEGER” 

 



 Bieren 

 

Jupiler blond (5,2°)     € 2,50 

Hoegaarden wit (4,9°)    € 2,80 

Lindemans kriek (3,5°)    € 3,50 

 

Leffe blond (6,6°)      € 3,70 

Duvel blond (8,5°)      € 4,30 

Abt 12 donker (12°)                       € 4,60 

 

Westmalle Tripel blond (9,5°)   € 4,30 

Tripel Karmeliet blond (8,4°)   € 4,30 

 

Gouden Carolus Classic donker (8,5°) € 4,60 

Gouden Carolus Tripel blond (9,0°) € 4,60 

 

- NIEUW! ALCOHOLVRIJ BIER -   

Thrive blond (< 0,3°)     € 4,60 

“BELGISCH SPORTS RECOVERY BIER” 



 Streekbieren 

 

MAK blond (7,0°) Zaventem     € 4,60 

Delvaux blond (8,5°) Neerijse    € 4,50 

Gouden Haas blond (8,5°) Haasrode       € 4,50 

 

Wolf 7° blond (7,4°) Aarschot    € 4,50 

Wolf 8° donker (8,5°) Aarschot    € 4,50 

 

Wolf Carte Blanche blond (8,5°) Aarschot  € 4,60 

Vliegend Varken blond (9,0°) Aarschot  € 4,60 

 

Flurk blond (8,0°) Everberg     € 4,60 

Flurk 9 donker (9,5°) Everberg     € 4,60 

 

Van Ver Mangold/Passion (6,5°) Leuven  € 4,60 

 

 



 Wijn & Cava 

 

         glas    fles 

Witte wijn          € 6,50  € 26,00 

 

         glas    fles 

Rosé wijn          € 6,50  € 26,00 

 

         glas    fles 

Rode wijn         € 6,50  € 26,00 

 

         glas    fles 

Cava          € 7,50  € 30,00

  

 

 



 Warme dranken 

 

Espresso kleine koffie     € 2,80 

Lungo  grote koffie     € 2,80 

Cappuccino koffie met melkschuim      € 3,00 

Latte koffie met véél melkschuim       € 3,00 
 

Cafeïnevrije koffie (deca) beschikbaar  

 

- Extra smaakje in je koffie -  

Caramel of French Vanilla   € 0,50 

“HEERLIJKE SIROOP VAN MONIN!” 

 

Thee keuze uit aanbod    € 2,80 

Earl Grey - Forest Fruit - Moroccan Mint - Lemon 

 

Cécémel warm      € 3,00 

Chocochino met slagroom   € 3,30 

 

 



 Water 

 

Chaudfontaine plat / bruis 25CL  € 2,50 

Chaudfontaine plat / bruis 50CL  € 4,00 

      

CHAUDFONTAINE 50CL OOK VERKRIJGBAAR     

IN PLASTIC OM MEE TE NEMEN 

 

 Hapjes 

 

Kleine hapjes 

Snack keuze uit assortiment   € 1,70 

Chips zout - paprika - grills    € 2,00 

Portie kaas OF salami     € 4,50 

 



 Hapjes 

Grote hapjes 

Verse dagsoep      € 4,00 

Verse dagsoep met brood   € 6,00 

Boerenboterham met kaas of hesp € 6,50 

Boerenboterham met kaas & hesp € 7,50 

Met frisse salade, dressing en boter of mayonaise 

 

- LEKKERE AANRADER -  

Croque uit het vuistje     € 5,00 

   

Grote honger twee croques     € 8,00 

Met frisse salade, dressing en ketchup of mayonaise 

 

Grote hapjes om te delen 

Portie gemengd kaas & salami  € 7,50 

Nachos met salsa en zure room  € 6,50 

Nachos voor kids     € 4,00 



 Hapjes 

 

Zoetigheden 

“AMBACHTELIJK ROOMIJS UIT DE STREEK!” 

Schepijs nICE!   

1 bol potje of hoorntje     € 2,20 

2 bollen potje of hoorntje    € 4,20  

3 bollen potje of hoorntje    € 6,00 

Vanille - Chocolade - Stracciatella - Kinder Bueno 

Vraag ook naar de SMAAK VAN DE MAAND!  

Ontdek nICE! via www.n-ice.be 

 

“ARTISANALE GEBAKJES UIT JULIE’S KEUKEN!” 

Taart           zie paneel 

Ontdek Julie’s House via www.julieshouse.be 



 Activiteiten 

Op zoek naar een leuke activiteit samen 

met je lief, vrienden, familie of vereniging?  

En mag het ook avontuurlijk, spectaculair, amusant, 

actief, sportief én midden in de natuur zijn?  

We bieden een groot aanbod afvaarten op de    

Dijle & Demer!  

 

- BOEK JE AFVAART -  

KANO of SUP Korbeek-Dijle tot Heverlee 

Bouw & Afvaart VLOT Korbeek-Dijle tot Heverlee 

Vikingtocht Korbeek-Dijle tot Heverlee  

 

KANO op de Demer op 

diverse trajecten tussen 

Diest en Betekom 

KANO Korbeek-Dijle tot 

het centrum van Leuven 

KANO Heverlee tot      

Leuven of Wilsele  

 

The Shelter is een erkende natuursportonderneming 



 Activiteiten 

Maak van je verjaardagsfeestjes een     

onvergetelijk avontuur met je vrienden! 

Vaar de Dijle af met een zelfgebouwd vlot of met 

de kano, maak een sportieve Kickbiketocht door 

de bossen of zoek je 

weg terug door          

opdrachten met je 

vrienden op te lossen!  

En dan je verjaardag 

afsluiten met taart, 

snacks en een drankje? 

Het kan bij The Shelter!  

 

Op zoek naar een originele activiteit met 

je leerlingen tijdens de jaarlijkse     

schoolsportdag of schoolreis? 

We bieden een speciaal aanbod aan voor scholen 

aan verlaagde tarieven!  

Wil je graag deelnemen met een grote groep? 

Splits de groep op voor verschillende activiteiten! 

Een schooluitstap om nooit te vergeten!  



 Activiteiten 

Ben je met de collega’s nog op zoek naar 

een unieke teambuilding die actief en 

avontuurlijk mag zijn?  

Een activiteit waar je 

als een echt team kan       

samenwerken,      

banden kan smeden 

en elkaar sterktes     

beter leert kennen?  

En dat in open lucht?  

 

Wij bieden als outdoorsportorganisatie een ruim 

aanbod activiteiten aan om van jouw teambuilding 

een onvergetelijke dag te maken!  

Zou je graag een vergadering plannen voor of na 

je activiteit? Of liever starten met een heerlijk ontbijt 

of koffie- en theebuffet? Misschien eerder een 

glaasje champagne na afloop van de  

teambuilding? Het kan!  

Ontdek onze exclusieve Teambuildingspakketten 

voor een hele of halve dag!  



 Activiteiten 

Kampen voor kids! 

Spelen je kids graag buiten en hebben ze zin voor 

avontuur? Zijn het echte avonturiers zoals piraten? 

Of hebben ze sinds kort het mountainbiken           

ontdekt? Of toch eerder een survivalexpert of     

waterrat in de familie?  

Ontdek onze kampen:  

PIRATEN VAN DE DIJLE - MTB FOR KIDS BASECAMP 

SURVIVALKAMP - ADVENTURE TRAIL 

MTB FOR KIDS MARATHON & ARDENNES 

KAJAK-KANO KAMP 

 

 



 Activiteiten 

MTB Experience is er voor elke        

mountainbiker!  

MTB Experience geeft trainingen in mountainbike 

rijtechnieken. Een betere beheersing van je             

mountainbike, in allerlei omstandigheden, draagt 

bij tot meer gecontroleerd en veiliger rijden. Door 

een betere rijtechniek zal je ook minder snel        

vermoeid geraken.  

Onze ervaren               

MTB-instructeurs maken 

je attent op de                  

mogelijkheden die een 

moderne mountainbike 

te bieden heeft! 

 

We bieden trainingen op zowel beginners– als     

gevorderd niveau. 

START TO MTB - MTB CHALLENGE  

MTB EXPERT CHALLENGE - MTB TRACK CHALLENGE 

 

Trainingsdagen op uitdagende tracks op een     

unieke locatie! 



 Contactgegevens 

 

Voor het volledige aanbod en       

bijkomende informatie kan u terecht 

op WWW.THESHELTER.BE 

 

Wij hopen dat u genoten heeft van uw     

bezoek en graag tot een volgende keer! 

 

 

 

 

 

 

The Shelter 

Stationsstraat 13 

3060 Korbeek-Dijle   

 

016 48 75 71 - info@theshelter.be 


