
EVENEMENTEN MULLIGAN 2019
by Ponderosa

FEBRUARI

JANUARI

MAART

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AUGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

Vrijdag 8          PUBQUIZ in het restaurant kaarten te koop bij de bar € 10.00 p.p.

Zaterdag 16     VALENTIJN Romantisch dineren in valentijnsfeer, 3 gangenmenu 
                         € 28,50 p.p.  Reserveer nu!

Zaterdag 30 maart       THAISE AVOND.
                                      Diverse specialiteiten uit de Thaise keuken.
Speciaal gekookt voor u door Renate en haar vader Roy.

€ 25,95 p.p.

Ponderosa neemt de exploitatie over van het restaurant aan de golfbaan in Capelle.
Restaurant Mulligan is een feit.

Bridgeclub Thor organiseert iedere laatste woensdagmiddag van de maand een leuke 
bridgedrive. Iedereen is welkom, speel gezellig mee. Inclusief lunch en koffie 12,50 p.p.

Begin van het ASPERGESEIZOEN. Kom lekker genieten van onze
overheerlijke asperges met beenham of Schotse zalm met Hollandaise saus.

21 en 22 PASEN. Kom genieten van een heerlijke brunch in ons restaurant.

Zondag 12 MOEDERDAG! Kom genieten van een heerlijk diner met moeder.
Alle moeders worden verwend met een kadootje.

Zaterdag 25 mei TAPASAVOND. Lekker borrelen met elkaar terwijl
u iedere keer geniet van een andere tapa waarmee wij langskomen. 

9 en 10   PINKSTEREN. Kom op beide dagen genieten van een heerlijke brunch.

Zaterdag 15  MULLIGAN CUP. Deze dag organiseert Mulligan zijn 1e golftoernooi.
Strijd mee voor leuke prijzen en geniet ´s avonds van een heerlijk buffet.

Begin van het MOSSEL seizoen. 
Kom genieten van onze overheerlijke 
gekookte mosselen in witte wijn en verse groenten.

SUNSET EVE.    Kom iedere vrijdag- en zaterdagavond genieten 
van bubbels en bittergarnituur tijdens de zonsondergang.

Zaterdag 28    OKTOBERFEST. Grote bieren & Bratwurst.
Schlagermuziek van Duitse top artiesten.

Begin van het WILDSEIZOEN. Onze koks verrassen u met heerlijke wildgerechten.

Zaterdag 26    HALLOWEEN!  FRIGHT NIGHT bij MULLIGAN 
Het restaurant is op deze dag een groot horrorhouse! Durft u te komen en met ons te dineren??

Zaterdag 9     HOLLANDSE AVOND. Eten, drinken en live muziek met tophits van eigen bodem. 
Geniet van diverse oer Hollandse kost.

Zaterdag 23   STAMPPOTTENAVOND. Geniet een avond van ons buffet met stamppotten.

Restaurant Mulligan
Altijd wel iets te beleven!

U komt toch óók
op een 

van onze evenementen?
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