Celebrations

WWW.RESTAURANTHUDSON.NL

HUDSON
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.

CELEBRATIONS
Jouw favoriete Hudson locatie is
gedeeltelijk of exclusief te reserveren
voor celebrations. Perfect voor verjaardagen, 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.

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.

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
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MENU KATE

MENU ROCK

Voor groepen vanaf 10 personen

Voor groepen vanaf 10 personen

€ 28,50 p.p.

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 Hudsonsaus
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
CRISPY FISH BOWL
Crunchy kabeljauw met Romaine sla, guacamole, pickle van rode ui, mais, groene
asperges, sriracha- en limoenmayo in crispy tortilla bowl
Vega: met cauliflower nuggets

FINISH

THE CANDYBAR COUPE
Vanille-ijs met Snickers-saus, slagroom
Oreo cookie crumble
òf
CHURROS
Met kaneelsuiker en een dip van caramel

€ 34,50 p.p.

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 Hudsonsaus
òf
CLASSIC STEAK (160 GRAM)
Malse biefstuk van het award winning Finse Freygaardlabel,
kastanje champignons
en triple pepper cream saus
òf
ALL AMERICAN RIBS (CA. 650 GRAM)
Langzaam gegaarde spareribs met knoflooksaus
òf
SMASHING SALMON
Op de huid gebakken zalmmoot met teriyakisaus en gegrilde courgette
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
Alle hoofgerechten worden geserveerd met coleslaw en frites

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met coleslaw en frites
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WALKING DINNER

WALKING DINNER

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 een samengesteld dessert

MAIN

€ 32,50 p.p.

Vanaf 20 personen

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
CARPACCIO
Rundercarpaccio met pestomayo, rucola, pepita’s en Parmezaan

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
RIB – EYE
Stukje Argentijnse Black Angus rib eye met smashed potatoe
FRITES
Zakjes frites met truffelmayo

DESSERT
THE CANDYBAR COUPE
Vanille-ijs met snickers saus, slagroom & Oreo cookie crumble
en
CHURROS
Met kaneelsuiker en een dip van caramel

EXTRA
Starter gerechtje € 3,50
Main gerechtje € 6,50
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BORRELARRANGEMENT

BORRELARRANGEMENT

HUDSON BITES

HUDSON BITES & FRIES

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

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

BITTERBALLEN

SNACKPLATTER MET BITTERGARNITUUR
Cheesefingers, chicken chunks, bitterballen

CHEESE FINGERS
krokante kaasstengels

HUDSON CHICKEN WINGS
Fried chicken wings met Hudson BBQ-saus

CHICKEN CHUNKS
krokante kippendijen

SMOKEY BEEF WRAPS
Tortillawrap met gerookte runderlende, crème fraîche, frisse salade,
cranberry compôte en pecannoten

€ 9,50 p.p.

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 + € 5,50
100% beefburger met bacon, cheddar, tomaat, ui, sla, krokante uitjes
en onze beroemde Hudsonsaus
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€ 13,50 p.p.

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 + € 5,50
100% beefburger met bacon, cheddar, tomaat, ui, sla, krokante uitjes
en onze beroemde Hudsonsaus
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DRANKEN

MEETING

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

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

DRANKENARRANGEMENT BUITENLANDS GEDISTILLEERD
Pilsener bier van de tap, huiswijnen, frisdranken, koffie en thee,
geselecteerde buitenlandse dranken (diverse mixen, exclusief cocktails)
PRIJZEN
Voor groepen vanaf 20 personen
Uur
2
3
4
5
6

Binnenlands ged.
€ 17,75
€25,00
€ 29,50
€ 33,50
€ 37,50

Glas Cava Brut
Hudson Split Cocktail
Hudson White Sangria
Natural Lemonades
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VERGADERARRANGEMENT (8 UUR)
Inclusief koffie, thee, vers fruit, pepermuntjes

€ 22,50 p.p.

Buitenlands ged.
€ 22,50
€ 29,50
€ 34,50
€ 39,50
€ 44,50

WELCOME DRINKS

€ 15,00 p.p.

€ 4,95
€ 8,50
€ 5,50
€ 4,25

LUNCH

€ 16,50 p.p.
Biologisch desembrood rijkelijk belegd met o.a. zalm,
carpaccio, eiersalade
Kroketjes
Salades
Locatiehuur € 200,00 (per dagdeel)
Beamer en scherm € 75,Flipover € 17,50
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HIGH TEA

BABYSHOWER

Hudson Sweet Stuff & fine fresh teas, vanaf 2 personen
2 uur durend arrangement, geserveerd tussen 14.00 en 16.00 uur

Hudson favorites & bubbles, vanaf 8 personen
2 uur durend arrangement, geserveerd tussen 14.00 en 16.00 uur
Inclusief baby tafel decoratie (in roze of blauw)

€ 24,50 p.p.

Ontvangst met glas Cava
Hudson plank met sandwiches & wraps

€ 24,50 p.p.

Ontvangst met glas Cava

Small Tasty Tomato soup

Hudson plank met sandwiches & wraps

Hudson plank met American pastry’s

Small Tasty Tomato soup

Tijdens de gangen
diverse smaken verse Fair Tea

Hudson plank met American pastry’s
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Tijdens de gangen
koffie en diverse smaken verse Fair Tea
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HIGH WINE

BEER TASTING

Hudson favorites & special selected fine wines, vanaf 2 personen
2,5 uur durend arrangement, geserveerd tussen 15.00 en 17.30 uur

Hudson tough stuff en special selection beers, vanaf 2 personen
2,5 uur durend arrangement

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

Maak een unieke reis langs diverse bierstijlen en smaken, gecombineerd met
heerlijke Hudson gerechtjes.

€ 35,00 p.p.

Lazy Sunday Nacho’s
Sticky Cauliflower

€ 42,50 p.p.

Dare to drink different
De beertasting bestaat uit 5 gangen gerechtjes gecombineerd met 7 bierstijlen.

Smashing Salmon
Small Hudson Burger
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We love to ho
ALMERE - DEN HAAG STATENKWARTIER - DEN HAAG ZUID - KATWIJK - KIJKDUIN LEIDEN - NOORDWIJKERHOUT - ROTTERDAM - VOORSCHOTEN - ZOETERMEER
WWW.RESTAURANTHUDSON.NL - SALES @RESTAURANTHUDSON.NL
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