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HUDSON ROTTERDAM CELEBRATIONS

Hudson Rotterdam is gevestigd aan de Schiedamse Vest en onderdeel van 
de Rotterdam Foodsquare. Het plein is de place to be voor foodlovers. De 

Amerikaanse look & feel van Hudson Rotterdam doet je denken dat je in een hot 
spot in New York bent beland. De sfeer is urban & easygoing. De menukaart is 

een culinaire trip door de USA met de heerlijkste foodclassics zoals burgers, ribs, 
steaks en wraps. Vanuit de open keuken in the Basement worden de Hudson 

dishes met liefde en passie bereid. Hier kun je perfect met een kleine groep intiem 
dineren.

Op de first floor kun je dineren op lange Chesterfieldbanken onder de speciaal 
voor Hudson vervaardigde kunstwerken van Tinus Teder. Aan de bar is het goed 
toeven, waar de bartenders jouw favoriete Gin Tonic, cocktail en bites serveren.

Op het riante terras van Hudson is het puur genieten van de levendigheid in 
het Witte de With kwartier. De locatie leent zich uitstekend voor events & 

celebrations. We gaan graag aan tafel voor een voorstel op maat!

Hudson Rotterdam is gedeeltelijk of exclusief te reserveren voor celebrations. 
Pefect voor bedrijfsuitjes, city games, vergadering, bedrijfdiner, borrel, verjaardag 

of babyshower.

Diana Zapata denkt graag mee met persoonlijke wensen en adviseert op het 
gebeid van aanvullend entertainment zoals een DJ, zangeres, gin-tonic bar, 

bloemen en decoratie. In deze Celebration guide een aantal van de mogelijke 
arrangementen en menu suggesties. 

Let’s Celebrate!

BASEMENT  Sit down dinner 10 - 20 guests
 Borrel 30 guests
BAR AREA Borrel 10 - 40 guests 
FIRST FLOOR Sit down dinner 50 guests
 Walking dinner 70 guests
ALL FLOORS Sit down dinner 100 guests
 Walking dinner 150 guests

INFO & RESERVATIONS - 010 414 60 28 - rotterdam@restauranthudson.nl



MENU ROCK

Voor groepen vanaf 10 personen

HUDSON BREAD WITH TEXAS AIOLI

TEXAS PLATTER
Selectie starters om te delen:

Nacho’s, Quesadilla, Garlic Gamba’s en Hudson Chicken Wings

THE FAMOUS HUDSON BURGER
100% Beefburger (180 gram) met bacon, cheddar, tomaat, rode ui, sla,

krokante uitjes en onze beroemde Hudson-saus
òf

KOREAN BEEF SKEWER - 250 GR
Gegrilde en gemarineerde ossenhaas spiezen met een gegrilde maïskolf, 

kimchi salade en bulgogi saus
òf

ALL AMERICAN RIBS
Langzaam gegaarde spareribs (ca 650 gram) met Coca Cola BBQ rub  

en knoflooksaus
òf

SMASHING SALMON
Gegrilde zalmmoot met teriyakisaus en gegrilde courgette

òf
THE DOUBLE VEGA BURGER

Double burger van de Vegetarische Slager met tomatenrelish, Gruyère kaas, 
romaine sla en spicy mayo

GRAND DESSERT
Een selectie van onze desserts om te delen

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frites

 € 32,50 
p.p.

MENU KATE

Voor groepen vanaf 10 personen

HUDSON BREAD & LAZY SUNDAY NACHO’S
Nacho’s uit de oven met ui, cheddar, guacamole, salsa, 

jalapeños en zure room

THE FAMOUS HUDSON BURGER
100% Beefburger (180 gram) met bacon, cheddar, tomaat, ui, sla,

krokante uitjes en onze beroemde Hudson-saus
òf

KATE’S CHOICE
Twee spiezen van gemarineerde kippendijen met home made pindasaus, krokante 

uitjes, chili-ei, zoetzuur en kroepoek
òf

SOUTH CAROLINA PULLED PORK BURGER
Pulled pork van The Smoke Masters, homemade Hudson BBQ-saus, zoetzure 

rode kool,
crispy onion rings en crème fraîche

òf
THE MARYLAND CRAB BURGER

Crunchy crab burger, spicy knoflook dressing en wakame
òf

THE DOUBLE VEGA BURGER
Double burger van de Vegetarische Slager met tomatenrelish, Gruyère kaas, 

romaine sla en spicy mayo

PANNA COTTA
Met aardbeiensaus en een pistache crumble 

òf
OBAMA’S FAVORITE SHORTBREAD

Reep van koek, brownie, chocolade, pinda en gezouten karamel

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frites, coleslaw en pickles

 € 26,50 
p.p.



BORRELARRANGEMENTEN 

HUDSON BITES

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

QUESADILLA’S
slices tortilla met salsa, cheddar, jalapeños, limoen en guacamole

CHEESE FINGERS
krokante kaasstengels

CRUNCHY CHICKEN
krokante kippendijen

BITTERBALLEN

 Op de tafels plaatsen we: 

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

jalapeños en zure room.

 € 8,50 
p.p.

BORRELARRANGEMENTEN 

HUDSON BITES & SLICES

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

SNACKPLATTER MET BITTERGARNITUUR
Cheesefingers, chrunchy chicken, bitterballen 

HUDSON CHICKEN WINGS

SMOKEY BEEF WRAPS
Tortillawrap met gerookte runderlende, crème fraîche, frisse salade,

cranberry compôte en pecannoten

SMALL HUDSON BURGER
100% beefburger met bacon, cheddar, tomaat, ui, sla, krokante uitjes

en onze beroemde Hudsonsaus

Op de tafels plaatsen we: 

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

jalapeños en zure room.

 € 16,50 
p.p.



WALKING DINNER

vanaf 20 personen, tijdens het walking dinner 
komen wij langs met kleine Hudson favorite gerechten 

die naar wens aan tafel of staand gegeten kunnen worden.

CALIFORNIA FISH COOKIES
Viskoekjes met wasabi mayo, teriyaki en wakame

&
HUDSON CHICKEN WINGS

Fried chicken wings met Hudson BBQ-saus

SMOKEY BEEF WRAP
Tortillawrap met gerookte gerookte rib-eye, crème fraîche,

frisse salade, cranberry compôte en pecannoten

HUDSON’S HOMEMADE TOMATO SOUP
Overheerlijk huisgemaakt tomatensoepje

SMALL HUDSON BURGER
100% Beefburger (80 gram) met bacon, cheddar, tomaat, ui, sla,

krokante uitjes en onze beroemde Hudson-saus

KATE’S CHOICE
Gemarineerde kippendij met home made pindasaus

&
SPIES

Spiesje met gamba’s

FRITES
Zakje frites met truffelmayo

PANNA COTTA
Met aardbeiensaus en een pistache crumble

&
OBAMA’S FAVORITE SHORTBREAD

Reep van koek, brownie, chocolade, pinda en gezouten karamel

 € 31,00 
p.p.

BEER & BITES

Hudson tough stuff & rocked Beers
3 gangen, vanaf 2 personen

Bij iedere gang kan een keuze gemaakt worden uit één van 
onze aanbevolen speciaalbiertjes.

Lazy Sunday Nacho’s met chili

Chicken wings,  fried onion rings, bitterbal

Small Hudson burger, Saté spiesje

 € 27,50 
p.p.



HIGH WINE

Hudson favorites & fine wines, 3 gangen, vanaf 2 personen

ONTVANGST MET GLAS PROSECCO EN TWEE 
GLAZEN WIJN TIJDENS ARRANGEMENT

Lazy Sunday Nacho’s, Small Hudson burger, 
smokey beefwrap, viskoekje & bitterbal

Tasty Tomato soup

Hudson plank met American pastry’s

AMERICAN TEA

Hudson sweet stuff & fine tea’s, 3 gangen, vanaf 2 personen 

ONTVANGST MET GLAS PROSECCO EN DIVERSE 
SOORTEN THEE TIJDENS DE GANGEN

Hudson plank met sandwiches en wraps

Small Oreo Supreme Milkshake

Hudson plank met American pastry’s

 € 22,50 
p.p.

 € 27,50 
p.p.



MEETING & LUNCH 

De eerste verdieping leent zich perfect voor een beslotenvergadering of presentatie

VERGADERARRANGEMENT (4 UUR)
Onbeperkt koffie, thee & Oreo cookies

Vers fruit

Smoothie

UITBREIDING LUNCH
Op planken geserveerde lunch, voor- of achterafgaand aan de vergadering.

 
Brood van Menno rijkelijk belegd met 

o.a. zalm, carpaccio, eiersalade

Kroketjes

Salades
 

Uit te breiden met
Tasty tomato soepje € 3,00 

Hudson Coffee met Obama’s Shortbread € 5,25

Beamer en scherm  € 75,-

DRANKEN

WELKOMSTDRANKJE

Signature Cocktail  € 5,00
Hudson white sangria  € 4,60
Home made ice tea  € 4,60
Prosecco  per glas / per fles € 4,50 / 22,50
Champagne per fles  € 85,00

In combinatie met uw borrel of diner arrangement kunt u de dranken uitkopen.

ARRANGEMENT
Pilsener van de tap, huiswijnen, frisdranken

2 uur  € 17,75
3 uur € 25,00
4 uur € 29,50
5 uur € 33,50
6 uur € 39,00

 € 19,50 
p.p.

 € 16,50 
p.p.



HUDSON GIFTBOX

SAVE YOURSELF A BURGER

Verwen uw vrienden, familie, medewerkers of relaties met een 
Hudson diner voucher. Deze zit in een mooie gift box en is inwisselbaar 

bij alle Hudson restaurants.

Hey customer, you know you’re awesome? Just like our Hudson app!
Download de hudson app en spaar voor free burgers!

Bij iedere € 25,- besteding in één van de Hudson restaurants ontvang je van ons 
een reward stamp bij het afrekenen. Bij negen stempels heb je een volle spaar-

kaart en kun je bij je volgende bezoek genieten van een gratis burger naar keuze. 
Ook zijn er regelmatig scratch en win acties met heerlijke prijzen.

TAKE ME HOME

THUIS OF OP HET WERK GENIETEN VAN EEN HUDSON 
LUNCH OF DINER. BESTEL VIA TAKEAWAY.COM JE FAVORIETE 
GERECHTEN EN BINNEN NO-TIME STAAN ZE VOOR JE DEUR. 

SPECIALE WENSEN OF EEN GROTE BESTELLING? 
VOOR TAKE AWAY SERVICE BEL JE MET: 010-4146028



GENERAL INFORMATION
VERVOER EN PARKEREN

Hudson Rotterdam ligt aan de Schiedamse Vest 28 in het Witte de With 
kwartier. Parkeren is betaald voor de deur, de zijstraten of in de 

parkeergarage aan de Wijnhaven.
Met het openbaar vervoer is Hudson bereikbaar per tram, metro of bus

ALLERGIEËN EN DIËTEN
Onze Chef houdt uiteraard rekening met speciale diëten en allergieën van 

de gasten. Op onze website kunt u met de allergenen button onze gerechten 
fi lteren op allergenen. Geef bij uw reservering duidelijk aan waar wij rekening 

mee dienen te houden. 

Op onze reserveringen zijn de Uniforme Horeca Voorwaarden van toepassing. 
Deze kunnen op verzoek worden toegestuurd of bekijk deze op www.horeca.org

HUDSON ROTTERDAM
Schiedamsevest 28 / Rotterdam Foodsquare  - 3011 BA  Rotterdam - 010 414 60 28

rotterdam@restauranthudson.nl - www.restauranthudson.nl


