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A little party ...
... never killed nobody!
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HUDSON CELEBRATIONS

Hudson neemt je mee op een culinaire 
trip dwars door de USA. Dit zie je terug 
in de Amerikaanse food classics op de 
kaart  en de classy, comfy style van de 
restaurants. De urban en stoere look 
doen denken dat je in een hip restaurant 
in New York bent beland. Staal, hout, 
chesterfieldbanken, skulls en pop-art 
muurschilderingen kenmerken de 
locaties. 

Jouw favoriete Hudson locatie is 
gedeeltelijk of exclusief te reserveren 
voor celebrations. Perfect voor ver-
jaardagen, babyshowers, bruiloften, 
bedrijfsdiners en vergaderingen. 
We denken graag mee met jullie 
persoonlijke wensen en adviseren met 
plezier bij de keuze van aanvullend 
entertainment zoals een DJ, zangeres, 
saxofonist, gin-tonic bar, fotobooth, 
ballonnen of charmante hostesses.

In deze Celebration Guide vind je een  
overzicht van de diner-, meeting- en  
celebration arrangementen bij al onze  
Hudson restaurants. En natuurlijk 
maken we  graag een voorstel afgestemd 
op jullie wensen.

Let’s Celebrate!

sales@restauranthudson.nl

De sfeer in de restaurants is stoer, 
warm en easygoing, wat uitnodigt tot 
lekker lang tafelen. Ook aan de altijd 
riante bar van Hudson is het heerlijk 
toeven met cocktails, speciaal biertjes 
en barbites. Vanuit de open keuken 
worden de Hudson dishes met passie en 
liefde bereid.
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MENU ROCK

Voor groepen vanaf 10 personen

START 
HUDSON SHARING PLATTER

Hudson Bread & Texas aÏoli, Lazy Sunday Nacho’s,  
Smokey Beef Wrap, Sticky Cauliflower

MAIN 
THE FAMOUS HUDSON BURGER

100% Beefburger met bacon, cheddar, tomaat, rode ui, sla, krokante uitjes
en onze beroemde Hudson saus

òf
CLASSIC STEAK (160 GRAM)

Malse biefstuk van 160 gram het award winning Finse Freygaard label, gebakken 
kastanje champignons, een maiskolfje en keuze uit classic triple pepper cream 

saus en homemade jus van rode wijn, gekarameliseerde sjalot en tijm
òf

MIX UP
Mini Hudson Burger, Hudson rib, satéspies, cheese jalapeño sausage 

met knoflooksaus en Hudson BBQ saus
òf

LOUISIANA CRAYFISH STEW
Homemade stew van krabbouillon met curry en kokosmelk, gevuld 

met gamba’s en rivierkreeftjes
òf

TRUFFEL VEGA
Raw No Beef Burger van de Vegetarische Slager met truffelmayo, Gruyère kaas en 

gebakken kastanje champignons (ook met 100% beef burger te bestellen)

FINISH
GRAND DESSERT MET HUDSON SWEET STUFF
Optioneel Shotje The Lemon Spirit Limoncello + 4,50

Alle hoofgerechten worden geserveerd met coleslaw en frites

MENU KATE

Voor groepen vanaf 10 personen

START
HUDSON BREAD & LAZY SUNDAY NACHO’S

MAIN
THE FAMOUS HUDSON BURGER

100% Beefburger met bacon, cheddar, tomaat, rode ui, sla, krokante uitjes
en onze beroemde Hudson saus

òf
KATE’S CHOICE

Twee spiezen van gemarineerde kippendijen, homemade pindasaus,
krokante uitjes, chili-ei, zoetzuur en kroepoek

òf
KOREAN CRUNCHY CHICKEN BURGER

Double stacked crunchy chicken met black sesame sauce,
srirachamayo en spicy sesame seeds

òf
KOREAN CRUNCHY CHICKEN VEGA BURGER

Met Crispy No Chicken van de Vegetarische Slager
òf

SMASHING SALMON
Op de huid gebakken zalmmoot met teriyakisaus en gegrilde courgette

FINISH
THE CANDYBAR COUPE

Vanille-ijs met Snickers-saus, slagroom
Oreo cookie crumble

òf
CHURROS

Met kaneelsuiker en een dip van caramel

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met coleslaw en frites

 € 31,50  p.p.  € 37,50  p.p.
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WALKING DINNER

Vanaf 20 personen.

Tijdens het walking dinner komen wij langs met kleine Hudson favorite  
gerechten die aan tafel of staand gegeten kunnen worden. Het walking diner 

bestaat uit 2 voorgerechtjes naar keuze, 2 hoofdgerechtjes naar  
keuze, een zakje frites en dessert.

Tot 50 personen kan het Walking Dinner ook als 
Shared Dinner aan tafel op planken uitgeserveerd worden.

WALKING DINNER

STARTERS

SMOKEY BEEF WRAP
Tortilla wrap met gerookte rib eye, crème fraîche, frisse salade,  

cranberrycompôte en pecannoten
 

TASTY TOMATO SOUP
Soep van verse Pomodori tomaten

 
STICKY CAULIFLOWER

Crunchy bloemkool met zoetzuur, bosui en Japanse sesamsaus
 

DYNAMITE SHRIMPS
Cocktail van crunchy garnalen, srirachamayo en yuzu sesame seeds

 
ROLLED QUESADILLA

Tortilla wrap met gemarineerde kippendij, sriracha mayo, mango chutney, 
bosui en gezouten pinda’s

MAIN

SMALL HUDSON BURGER
Beef burger met bacon, cheddar, tomaat, ui, sla, krokante uitjes en  

onze beroemde Hudson-saus
 

KATE’S CHOICE
Spiesje van gemarineerde kippendij met homemade pindasaus,

 
SMASHING SALMON

Gegrilde zalmmoot met teriyakisaus
 

IERSE DRY-AGED ENTRECOTE (+5,00)
 

FRITES
Zakjes frites met truffelmayo

 

DESSERT

CANDYBAR XL
Vanille ijs met snickers-saus, slagroom en Oreo cookie crumble getopt met een 

Churro en kaneelsuiker
 

EXTRA

Starter gerechtje  € 4,00
Main gerechtje  € 7,50

 € 35,00  p.p.
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LUNCH KEUZE MENU 

HUDSON EASY LUNCH
2 gangen lunch inclusief kop koffie, thee of glas verse jus d’orange

GLAS TASTY TOMATOSOUP
 

 
TERIYAKI

Hudson baguette met gemarineerde kippendij, rode ui en teriyaki saus
 òf

DELICIOUS V
Hudson baguette met Muhammarra, gegrilde courgette, geroosterde puntpaprika, 

rode ui, sla, pepita’s en geitenkaas
 òf

HEALTHY TOAST AVOCADO
Double toast met smashed avocado, vers gekookt eitje, zontomaatjes en rucola

 òf
CARPACCIO

Hudson baguette met rundercarpaccio, truffelmayo, rucola, pepita’s en 
Parmezaan

 òf
SMOKEY BEEF WRAP

Tortilla wrap met gerookte rib eye, crème fraîche, frisse salade, cranberrycompôte 
en pecannoten

LUNCH KEUZE MENU 

HUDSON TASTY LUNCH
3 gangen lunch inclusief kop koffie, thee of glas verse jus d’orange

GLAS TASTY TOMATOSOUP
 

 
THE HUDSON BURGER

100% Beef burger met bacon, cheddar, tomaat, rode ui, sla, krokante uitjes en 
onze beroemde Hudson saus

 òf
SMASHING SALMON

Op de huid gebakken zalmmoot met teriyakisaus, gegrilde courgette en zoetzuur
 òf

KATE’S CHOICE
Twee spiezen van gemarineerde kippendij, homemade pindasaus, krokante uitjes, 

chili-ei, zoetzuur en kroepoek
 òf

CAESAR SALAD
Romaine sla, Parmagiano Reggiano, kippendij, bacon, ei, croutons en Caesar 

dressing 
òf

HUDSON 12 O CLOCK
Tomatensoep, brood met Croquette en spiegeleitje

 òf
AMERICAN ALL DAY BREAKFAST

Hudson Bread met twee gebakken eitjes, tomaat, bacon en 
een Jalapeño cheese kipworstje

 
 

HUDSON COFFEE
Koffie naar keuze met een small Obama Shortbread Hudson Coffee

 € 17,50  p.p.  € 25,00  p.p.
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BORRELARRANGEMENT 

HUDSON BITES

Voor groepen vanaf 10 personen gaan wij tijdens uw borrel 
rond met houten planken met heerlijke Hudson bites.

BITTERBALLEN

CHEESE FINGERS
krokante kaasstengels

HUDSON CHICKEN WINGS
fried chicken wings met Hudson BBQ saus

STICKY CAULIFLOWER
Crunchy bloemkool met zoetzuur, bosui en Japanse sesamsaus

 Op de tafels plaatsen we: 

LAZY SUNDAY NACHO’S
uit de oven gegratineerd met ui, cheddar, guacamole, salsa, 

jalapeños en zure room

SMALL HUDSON BURGER + € 6,00
100% beefburger met bacon, cheddar, tomaat, ui, sla, krokante uitjes

en onze beroemde Hudsonsaus

BORRELARRANGEMENT 

HUDSON BITES & FRIES

Voor groepen vanaf 10 personen gaan wij tijdens uw borrel 
rond met houten planken met heerlijke Hudson bites en slices.

BITTERBALLEN

CHEESEFINGERS
krokante kaasstengels

HUDSON CHICKEN WINGS
fried chicken wings met Hudson BBQ saus

 
STICKY CAULIFLOWER

Crunchy bloemkool met zoetzuur, bosui en Japanse sesamsaus
 

SMOKEY BEEF WRAP
Tortillawrap met gerookte rib eye, crème fraîche, frisse salade, 

cranberry compôte en pecannoten

FRITES
Zakjes frites met truffelmayo

Op de tafels plaatsen we: 

LAZY SUNDAY NACHO’S
uit de oven gegratineerd met ui, cheddar, guacamole, salsa, 

jalapeños en zure room

SMALL HUDSON BURGER + € 6,00
100% beefburger met bacon, cheddar, tomaat, ui, sla, krokante uitjes

en onze beroemde Hudsonsaus

 € 10,50  p.p.  € 14,50  p.p.
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HUDSON HIGH COCKTAIL 

HUDSON BITES

Hudson sharing dishes & cocktails, vanaf 2 personen, 
2 uur durend arrangement, geserveerd tussen 16.00 uur en 18.00 uur

TWEE HUDSON CLASSIC OF FAMOUS COCKTAILS NAAR KEUZE

Hudson Bites to share

LAZY SUNDAY NACHO’S

STICKY CAULIFLOWER

BONELESS CHICKEN

BEEF WRAP

 € 35,00  p.p.
DRANKEN

DRANKENARRANGEMENT BINNENLANDS GEDISTILLEERD
Pilsener bier van de tap, huiswijnen, frisdranken, koffie en thee

PRIJZEN 
Voor groepen vanaf 20 personen

 Uur Binnenlands ged.
 2 € 19,50
 3 € 27,50
 4 € 31,50
 5 € 35,50
 6 € 39,50

DRANKENARRANGEMENT 
BUITENLANDS GEDISTILLEERD + € 7,50 P/P

Pilsener bier van de tap, huiswijnen, frisdranken, koffie en thee, 
geselecteerde buitenlandse dranken (diverse mixen, exclusief cocktails)

WELCOME DRINKS
Glas Cava Brut € 5,25
Rosey’s Watermelon cocktail  € 9,00
Rosey’s Watermelon Virgin Cocktail  € 6,50
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HIGH TEA

Hudson sweet stuff &  fresh teas, vanaf 2 personen, 2 uur durend arrangement, 
geserveerd tussen 13.00 en 15.00 uur 

Ontvangst met glas Cava 

Small Tasty Tomato soup

Hudson plank met sandwiches & wraps

Hudson plank met American pastry’s

Tijdens de gangen 
diverse smaken verse Fair Tea

 € 25,50  p.p.
BABYSHOWER

Hudson favorites, vanaf 8 personen
2 uur durend arrangement, geserveerd tussen 13.00 en 15.00 uur 

Inclusief baby tafel decoratie (in roze of blauw)
 

Ontvangst met Virgin Rosey’s Watermelon cocktail

Small Tasty Tomato soup

Hudson plank met sandwiches & wraps

Hudson plank met American pastry’s

Tijdens de gangen  
koffie en diverse smaken verse Fair Tea met verse gember en munt

 € 27,50  p.p.



16 17

BEER TASTING

Vanaf en per 2 personen, 2 uur durend arrangement, 
geserveerd tussen 15.00 uur en 17.00 uur

Dare to drink different

Lazy Sunday Nacho’s  - fluitje Swinckels 

Kates Choice spiesje sate - proefglas la Trappe witbier versus Weihenstephaner

Chicken Wing - proefglas Kort en Krachtig versus Brewdog IPA 

Spare Ribje - proefglas La Trappe Dubbel

Optioneel
Hudson Cheesecake - proefglas Hel en Verdoemenis + 8,50 

 € 37,50  p.p.

HIGH WINE

Hudson favorites & special selected fine wines, vanaf 2 personen
2 uur durend arrangement, geserveerd tussen 15.00 uur en 17.00 uur

Het wijn arrangement bestaat uit vier gangen gerechtjes gecombineerd met 
geselecteerde wijnen, waaronder ontvangst met glas bubbels, twee witte wijnen 

en één rode wijn.

Lazy Sunday Nacho’s - Glas Cava Brut

Sticky Cauliflower - Proefglas Sauvignon

Smashing Salmon - Proefglas Chardonnay

Small Hudson Burger - Proefglas Primitivo

 € 37,50  p.p.
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MEETING 

VERGADERARRANGEMENT (4 UUR)
Inclusief koffie, thee, water, vers fruit, pepermuntjes

VERGADERARRANGEMENT (8 UUR)
Inclusief koffie, thee, water, vers fruit, pepermuntjes

HUDSON SHARED LUNCH

Op planken geserveerd assortiment aan rijkelijk belegde broodjes met 
o.a. Carpaccio-truffelmayo, zalm-roomkaas, homemade eiersalade, 

Muhammarra - gegrilde groente- geitenkaas, brood met kroketjes, green Salad

 
Locatiehuur € 225,00 (per dagdeel)

Beamer en scherm  € 85,-
Flipover € 20,00

VESTIGINGEN

 € 24,50  p.p.

 € 17,50  p.p.

 € 16,50  p.p.

HUDSON ALMERE
Belfort 2 
Almere

036-7410741 
almere@restauranthudson.nl

HUDSON NOORDWIJKERHOUT
Dorpsringweg 1

Noordwijkerhout
0252-740100

noordwijkerhout@restauranthudson.nl

HUDSON DEN HAAG ZUID
Poeldijkseweg 47

Den Haag
070-2620620

denhaagzuid@restauranthudson.nl

HUDSON VOORSCHOTEN
Schoolstraat 160

Voorschoten
071-2004000

voorschoten@restauranthudson.nl

HUDSON LEIDEN
Nieuwe Beestenmarkt 15-21

Leiden
071-2001071

leiden@restauranthudson.nl

HUDSON
DEN HAAG STATENKWARTIER 

Aert van der Goesstraat 21/23
Den Haag | 070-3585330

denhaag@restauranthudson.nl

HUDSON ROTTERDAM 
Schiedamse Vest 28

Rotterdam
010-4146028

rotterdam@restauranthudson.nl

HUDSON ZOETERMEER 
Hugo de Grootlaan 2

Zoetermeer
079-7400040

zoetermeer@restauranthudson.nl

KATE’S CORNER 
LUNCH & TAKE AWAY 
Nieuwe Beestenmarkt 23

Leiden
071-2001071

lunch@katescorner.nl

HUDSON BEACH
BEACHCLUB 

Strand Zuid 17
Kijkduin

070-8002214
beach@restauranthudson.nl
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ALMERE - DEN HAAG STATENKWARTIER - DEN HAAG ZUID - KATWIJK - KIJKDUIN -  
LEIDEN - NOORDWIJKERHOUT - ROTTERDAM - VOORSCHOTEN - ZOETERMEER

We love to host your party!


