
 DRIVE-IN 
           apéro, pizza, wine & dessert 

                                                          24 april 2021

Onze jaarlijkse spaghetti-avond kon dit jaar jammer genoeg niet doorgaan.
Daarom gooien we het nu over een andere boeg:
we organiseren een coronaproof DRIVE-IN.

Wanneer: zaterdag 24 april 2021 van 16u30 tot 18 uur 
Waar:  PYPE Exterieur - Interieur, Waterpoortstraat 3 - 8900 Ieper

menukaart:
Je kan kiezen wat je allemaal wil bestellen op onze menukaart.

hapjesbox voor 2 personen in samenwerking met 

24 €/box

BEVAT: 
• 2 x asperges
• 2 x carpaccio van coquille
• 2 x tartaar van rund met truffel
• 2 x witte pens ui

kidsbag
10 €/bag

BEVAT:
• 1 fles Kidibul
• zakje paprika en zout chips
• Tuc koekjes
• zwanworstjes
• doosje snoep van



Heerlijke DIY-pizza’s  dit in samenwerking met



kwalitatieve wijnen geselecteerd door  

Keuze uit:
Prosecco I Castelli Brut - 12€/fles
frisse, levendige, droge schuimwijn met veel belletjes en een heerlijk fruitige smaak

Wijnen: 9€/fles

wit: I Castelli Pinot Grigio 2019 
droge, frisse en pittige witte wijn met een heel aangename neus en rijke smaak
rosé: I Castelli Pinot Grigio Blush 2019 
droge, lichtroze wijn met heerlijk rood fruit in de neus en een heel elegante, verfrissende smaak
rood: I Castelli Merlot 2019
droge, soepele, ronde en zachte rode wijn, passe-partout aan tafel

desserts in samenwerking met 

Dessertbox voor 2 personen:  

15€/box

BEVAT:
• 2 x chocomousse
• 2 x tiramisu
• 2 x crème brulée

Afzonderlijke desserts te verkrijgen:

• Donut : 1,5€/ stuk
• Cupcake: 2,5€/stuk

Hoe bestellen: 
Via bestelformulier, scan de QR-code of bezoek deze link:
https://docs.google.com/forms/d/1DoKz1RYFZb710ei94YRq5KUClArR1LdXikQuWRt8uAw
uiterlijk tegen 17 april 2021 doorsturen.  De reservatie is pas definitief na betaling op 
rekeningnummer: BE05 7380 3993 0575.

In de mededeling van je overschrijving zet je je naam + voornaam waarmee je besteld hebt. Na de 
overschrijving ontvang je een mail met de bevestiging van je bestelling.

Wij danken jullie alvast voor jullie steun!
ISWIM-bestuur

https://docs.google.com/forms/d/1DoKz1RYFZb710ei94YRq5KUClArR1LdXikQuWRt8uAw

