
Hudson’s
Favorite

Hudson’s
Vegetarian

Vegetarische
Slager

STARTERS & SHARING DISHES
Hudson bread & Texas Aïoli  4,00

Lazy Sunday Nacho’s 7,75
Nacho’s uit de oven met salsa, rode ui, cheddar, guacamole, jalapeños en zure room
   + chili con carne i.p.v. salsa 1,75

Westlandse tomaten soep 6,00
Huisgemaakte soep van de echte Westlandse tomaat, geserveerd met brood
 
Hudson Chicken Wings                                7,50
Fried chicken wings met Hudson BBQ-saus, 5 pcs

Coco Shrimps 9,75
In kokos en sesam gepaneerde gamba’s geserveerd met Texas Aïoli, 5 pcs

Fried Calamari                                                                  6,75
Gefrituurde inktvis met citroen en knoflooksaus

Thousand Island Chicken Wrap 9,50
Tortillawrap met lauwwarme kipreepjes, avocado, komkommer,
frisse salade, zontomaatjes en Thousand Island dressing

Smokey Beef  Wrap 9,75
Tortillawrap met gerookte rib eye, crème fraîche, 
frisse salade, cranberrycompôte en pecannoten

Classic Carpaccio                                   10,50
Rundercarpaccio met truffelmayo, rucola, pijnboompitten en Parmezaan

Tokyo Chicken                                                             9,50
Streetfood gerechtje van Japanse krokante kippendij, bosui en sesamsaus

Quesadilla                                                                     6,75
Tortilla met salsa, cheddar, jalapeños, limoen en guacamole
   + pulled pork van  The Smoke Masters 2,00

Garlic Gamba’s                                                                    8,50
Gamba’s in knoflookolie met chilipeper en brood om te dippen, 6 pcs

Route 67 19,50
Selectie Hudson favorite starters om te delen; coco shrimps,
smokey beef wrap en crunchy chicken, 4 pcs
+ Lazy sunday nacho’s 7,75

HUDSON’S  VEGA(N) CLASSICS
The Beyond Burger 16,50
Vegan burger met guacamole,
Hudson salsa en rucola.
Dé sensatie uit Amerika 

Chili Sin Carne 17,50
Chili met vleesch van de Vegetarische
Slager,  zure room, jalapeños,
tortillachips, guacamole, coleslaw
en brood 

Crispy uienringen
met BBQ-saus 4,75
Zoete aardappelfriet
met truffelmayo    4,75

Groene salade    3,75

Maïskolf    2,75

Frites met mayo 3,75

SALADS
 
Oriental Vega Salad 10,00
Knapperige Oosterse salade
met een dressing van soja en
sesam en toppings van munt,
koriander, pinda en
geroosterde uitjes

Caesar Salad  10,00
Romeinse sla, scharrelei,
geraspte Parmezaanse kaas,
rode ui, bacon, caesardressing
en homemade croutons

Toppings 
Gegrilde kippendij 3,75
Crunchy chicken 4,75
Garlic gamba’s, 5 pcs 6,50

Wij kunnen uw burger eventueel op een glutenvrij broodje (+2,50) serveren. Wilt u weten welke allergenen onze gerechten bevatten?
Bekijk de allergenenwijzer op de webversie van onze menukaart op de website; www.restauranthudson.nl. 

Of vraag naar de allergenen kaart in ons restaurant.

ON THE SIDE

Hudson selecteert met passie het beste vlees en zorgt voor een perfecte bereiding. Ons vlees wordt
onder hoge temperatuur dichtgeschroeid op de waterbad grill. Zo blijven alle smaken en sappen aanwezig.
Vervolgens wordt het vlees rustig in onze ovens gegaard naar keuze; well done, medium of rare.

Classic Steak
Malse biefstuk van het award winning Finse Freygaard label,
sla, triple pepper cream saus en frites

Lady steak  160 gram 17,50
Gent steak 250 gram 24,50
 
Rib Eye - 220 gram  26,50
Argentijnse Black Angus rib eye met een gegrilde maiskolf,
salade, chimichurri en frites

Bad to the Bone - 500 gram                                                                27,50
T-bone steak met een huisgemaakte kruidenboter.
Mooie combi van entrecote en ossenhaas voor de echte liefhebber

   Choice of sauces
    Peper saus - Hudson Stroganov - truffel jus - home made BBQ saus            

Korean Beef Skewer - 250 gram 26,50
2 gegrilde en gemarineerde ossenhaas spiezen met een
gegrilde maïskolf, kimchi salade, bulgogi saus en frites

Surf & Turf  20,50
Combi van Korean beef skewer (125 gram) en 6 garlic gamba’s met een gegrilde maïskolf,
kimchi salade, bulgogi saus en frites

Hudson Roast Platter                                       p.p. 24,50 
Vlees proeverij vanaf 2 personen
Black Angus rib eye, Freygaard biefstuk, Korean ossenhaas, geserveerd met maiskolf,
salade, zoete aardappel frites en 3 sauzen BBQ, Stroganov en pepersaus
+ Extra garlic gamba’s, 6 pcs  7,50
   
Kate’s Choice
Twee spiezen sate, home made pindasaus, krokante uitjes, 
chili-ei, zoetzuur, kroepoek en frites
- kip  15,25
- ossenhaas  20,50

Smashing Salmon  18,25
Gegrilde zalmmoot met teriyakisaus, gegrilde courgette, zoetzuur en frites

All American Ribs  19,50
Langzaam gegaarde spareribs (ca. 650 gram) met               BBQ rub, knoflooksaus, 
coleslaw, pickles en frites

Hudson’s Mix-Up  20,50
Mini Hudsonburger, spareribs, satéspies, cheese jalapeño sausage met knoflooksaus, 
BBQ-saus, coleslaw, pickles en frites

HUDSON’S ROAST DEPARTMENT

                                                                                                                                              180 gram
The Famous Hudson Burger   14,50
100% Beefburger met bacon, cheddar, tomaat, rode ui, sla, krokante uitjes 
en onze beroemde Hudson-saus
Double B (Bacon and Blue Cheese)  14,50
100% Beefburger met bacon, blauwe kaas, sla, tomaat, krokante uitjes en smokey BBQ-saus
The Mexican  14,50
Tex-Mex beefburger met sla, cheddar, zure room, guacamole, salsa, rode ui en nacho’s
geserveerd in een tortillawrap
Truffel Burger                                                                   17,00
100% Beefburger met sla, gebakken champignons, Gruyère kaas en truffelmayo 
Mr.Big  17,50
Kingsize 100% beefburger (2 x 180 gram) met bacon, cheddar, rode ui, sla,
tomaat, augurk, gebakken ei en onze beroemde Hudson-saus
South Carolina Pulled Pork                            14,75
Pulled pork van The Smoke Masters, home made Hudson BBQ-saus,
zoetzure rode kool, crispy onion rings en crème fraîche
Meat Lovers Stack  17,50
100% Beefburger, pulled pork van The Smoke Masters, bacon, cheddar, rode ui, mosterd-ketchupsaus
en augurk
Korean Crunchy Chicken  15,50
Double stacked crunchy chicken met black sesame sauce en chili mayo, 
kimchi coleslaw en spicy sesame seeds 
 

BURGERS & WANNABES
Geserveerd met coleslaw, pickles en frites

Specials zie onze krijtbordenSpecials en soup of the day zie onze krijtborden


