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Hudson Beach is een California style
beachclub met een laid-back vibe en
heerlijk beachfood. Een bedrijfsuitje te
organiseren? Een borrel, verjaardag of
bruiloft?
Met een riant restaurant, overdekte veranda,
twee terrassen en een buitenbar biedt
Hudson Beach volop mogelijkheden voor een
onvergetelijk event op het strand. Bijgaand een
overzicht van mogelijke arrangementen zoals
een beach BBQ, borrel of walking diner. Ieder
event is uniek! We maken graag een voorstel
op maat met een perfecte culinaire invulling

van het event. Wij van Hudson Beach team
bruisen van energie. We houden van blije
gasten en we kunnen niet wachten om onze
happy beach vibe met jullie te delen. See you
at the beach!

See you at the beach!

VENICE BEACH BBQ

LAGUNA BEACH BBQ

MALIBU BEACH BBQ

HUDSON’S VEGETARIAN BEACH BBQ

€ 23,50 p.p.

€ 29,50 p.p.

€ 34,50 p.p.

€ 23,50 p.p.

Hudson Burger

Hudson Burger
100% Beefburger

Hudson Burger

100% Beefburger

Kate’s Choice

Gemarineerde kippendij met
home made satésaus

Hudson Merquez

Mediterraans gekruid kalkoenworstje

Gegrilde Maïskolf

100% Beefburger

Lady Steak

Malse biefstuk van het award winning Finse
Fraegaard label

Kate’s Choice,

Lady Steak

Malse biefstuk van het award winning Finse
Fraegaard label

Spareribs

Gemarineerde kippendij met
home made satésaus

Langzaam gegaarde spareribs met BBQ rub

Smashing Salmon

Italiaanse Pasta Salade

Spareribs

Gegrilde zalmmoot

Langzaam gegaarde spareribs met BBQ rub

Mixed Green Salad

Gamba Spies

In olie van knoflook, pomodori en oregano

Potato Salad
Frites
Hudson Bread
Asian Chili Saus, Hudson BBQ Saus, Aïoli

In olie van knoflook, pomodori en oregano

Met tijm, knoflook en citroen

Italiaanse Pastasalade

Romaine sla, Parmagiano Reggiano, bacon,
ei, croutons en Caesar dressing

Mixed Green Salad

€ 41,50 p.p.

Potato Salad
Frites
Hudson Bread
Asian Chili Saus, Hudson BBQ Saus, Aïoli

Tot 25 personen serveren wij de
BBQ aan tafel.
We houden rekening
met een item p.p.

Dorade

Smashing Salmon

Gegrilde zalmmoot

Optioneel:

BBQ inclusief 2,5 uur onbeperkt pilsener bier
van de tap, frisdrank, huiswijn, koffie en thee

Gamba Spies

Optioneel:

BBQ inclusief 2,5 uur onbeperkt pilsener bier
van de tap, frisdrank, huiswijn, koffie en thee

€ 47,50 p.p.

Cesar Salad

Feta & Watermelon salad

Salade met watermeloen, druiven, pepita’s,
feta en een honing-citroen-mint dressing

Indian Curry Skewer

Groente op een spies gemarineerd met
masala en komijn

Vega Burger

Raw no Beef burger van de
Vegetarische Slager

Haloumi Cheese
Van de BBQ

Kate’s VEGAN choice

Kipstukjes van de Vegetarische Slager
met home made saté saus

Gegrilde Maïskolf
Italiaanse Pastasalade
Oriëntal Rijstsalade

Met coccos en pinda’s

Potato Salad
Hudson Bread
Asian Chili Saus, Hudson BBQ Saus, Aïoli

Salmon Salad

Gerookte zalm, gekookt ei, jonge
bladspinazie limoen dressing

Frites
Hudson Bread
Asian Chili Saus, Hudson BBQ Saus, Aïoli

Optioneel:

BBQ inclusief 2,5 uur onbeperkt pilsener bier
van de tap, frisdrank, huiswijn, koffie en thee

€ 52,50 p.p.

Kids BBQ
€ 10,50 p.p.
Hudson Burger
Hudson Merquez
Frites
Mayonaise
Appelmoes
Waterijsje

WALKING DINER

GRAND DESSERT

€ 31,50 p.p.

€ 9,50 p.p.

(20-60 gasten)

Een mix van Hudson’s Sweet Stuff

Tijdens uw ontvangst verzorgen wij voor uw
gasten een walking diner. Kleine Hudson
favorite gerechten, die achter elkaar
geserveerd voor een heerlijke smaakbeleving
zorgen.

Hudson bread & Texas aïoli
Tasty Tomato Soup

HUDSON LUNCH
€ 18,50 p.p.
Luxe belegde broodjes
Rundvlees kroketjes
Salades

soep van verse Pomodori

Quesadilla’s

Tortilla’s met salsa, cheddar, jalapeños,
limoen en guacamole

Fried Fish

Lekkerbek met huisgemaakte remouladesaus

Small Hudson Burger

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

Zakje friet met truffelmayo
Apple Crumble Pie

Appeltaartje met slagroom

Obama’s Favorite Shortbread

Millionaire’s shortcake, brownie, chocolade,
pinda en gezouten karamel

Sunshine on
my mind

KATE AT THE BEACH

ROCK AT THE BEACH

€ 28,50

€ 34,50

3 gangen keuze menu

3 gangen keuze menu

Starter

Starter

Hudson Bread & Aïoli

Hudson Bread & Aïoli

Main

Main

Hudson Burger

Hudson Burger

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

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

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

Malse biefstuk van het Finse Freygaard label,
seizoensgroenten, triple pepper cream saus
en friet
of

Korean crunchy chicken

Saté

Gemarineerde kippendij, pindasaus, krokante
uitjes, zoetzuur en friet
of

Smashing Salmon

Classic Steak

Smashing Salmon

Gegrilde zalmmoot met teriyaki saus, gegrilde
courgette, zoetzuur en friet
of

Fried Fish

Gegrilde zalmmoot met teriyaki saus, gegrilde
courgette, zoetzuur en friet
of

Lekkerbek met huisgemaakte remouladesaus,
salade en friet
of

Bagel met de Raw No Beef burger van de
Vegetarische Slager met spicy mayonaise,
rode ui, rucola, mosterd-ketchup kaviaar en
friet

Flatbread met crunchy avocado, smokey
pulled jackfruit, limoen mayo, rucola, gefruite
uitjes en friet

The Vega Burger

Finish
Up Side Down Cornetto

BEACH FOOD
sharing bites

Hudson Bread & Aïoli € 5,50

Calamari € 8,75

Beach Hummus € 6,75

Gefrituurde inktvis met citroen en
knoflooksaus

Lazy Sunday Nacho’s € 10,00

Krokant gebakken visjes met peterselie,
limoen en zeezout

BBQ-Chicken Nacho’s € 12,00

6 gamba’s in knoflookolie met chilipeper en
brood om te dippen

Huisgemaakte spicy mango hummus met
flatbread
Nacho’s uit de oven met salsa, rode ui,
cheddar, guacamole, jalapeños en zure room
Nacho’s uit de oven met gegrilde kippendij,
Hudson BBQ-saus, cheddar, guacamole,
jalapeños en zure room

Sticky BBQ Hot Wings € 9,50

Chicken wings met Hudson BBQ-saus

Tokyo Chicken € 11,50

Japanse krokante kip in sesamsaus en bosui

Sweet Potato Fries € 6,50
Met truffelmayo

Boquerones Fritos € 8,75

Garlic Gamba’s € 12,50

Springrolls € 8,75

Vietnamese loempia’s, oosterse rauwkost
en sesam-chili dip

Quesadilla’s € 8,75

Tortilla’s met salsa, cheddar, jalapeños,
limoen en guacamole

Quesadilla’s Pulled Pork € 11,75

Tortilla’s met pulled pork van The Smoke
Masters, salsa, cheddar, jalapeños, limoen en
guacamole

Vegan Avocado

Finish
Grand Dessert

of

Hudson’s Oreo Cheesecake
of

Apple Crumble Pie

Good times, tan lines

DRINKS

MUZIEK

Drankenarrangement binnenlands gedistilleerd

Pilsener bier van de tap, huiswijnen, frisdranken, koffie en thee.

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

BEACH EVENTS

uur

binnenlands ged.

buitenlands ged.

2

€ 17,75

€ 22,50

3

€ 25,00

€ 29,50

4

€ 29,50

€ 34,50

5

€ 33,50

€ 39,50

6

€ 37,50

€ 44,50

Hudson Beach is een ongedwongen en
inspirerende locatie voor een event met uw
team. In een ontspannen setting met zon, zee,
strand ontstaan de mooiste ideeën.
Wij denken graag mee hoe we uw teambuilding
event, bedrijfsfeest, product presentatie of
borrel naar een hoger niveau kunnen tillen.
Uw brunch, lunch, borrel, BBQ of diner
combineren we graag met een activitiet. Onze
partner Wave Events is gevestigd naast onze
beachclub en organiseert tal van activiteiten,
zoals suppen, beachtennis, powerkiten,
beachvolleybal of diverse workshops.

WELCOME DRINKS
Welcome Cocktail

Bubbels

Hudson White Sangria
€ 6,00

Cava Artelatino
glas € 5,50

Mocktails

Champagne
Moët & Chandon
fles € 85,00

Hudson Homemade Ice Tea
€ 5,00
Virgin Mojito
€ 5,25
Natural Lemonades
€ 4,50

Of het nu gaat om een swingende live band,
een DJ, zangeres, saxofonist, gin-tonic bar,
fotobooth, decoratie of charmante hostesses.
Wij adviseren u graag bij de keuze van
muzikale aanvulling of passend entertainment.

TROUWEN BIJ HUDSON

Hudson Beach is een perfecte trouwlocatie. Een
romantische trouwceremonie met de voetjes
in het zand en stunning sea view. Het frisse
en riante restaurant, de overdekte veranda met
captain chairs en het eventterras met buitenbar
bieden volop mogelijkheden voor een shared
of walking diner, borrel of knalfeest. De locatie
kan naar wens helemaal of gedeeltelijk exclusief
gereserveerd worden.
Bij Hudson Beach denken we graag mee over
de invulling van uw huwelijksdag. De culinaire
invulling en organisatie zijn tot in de puntjes
geregeld.

Ook denken we graag mee met DJ, live
muzikanten, entertainment, gin-tonic bar,
fotobooth en decoratie. Het Hudson team
werkt met passie en aandacht voor ieder
detail. Zo maken we samen uw huwelijk tot een
onvergetelijke dag.
Hudson Beach is een door de Gemeente
Den Haag erkende trouwlocatie. De kosten
voor de huwelijksvoltrekking zijn te vinden
op de website van de Gemeente Den Haag
onder; Trouwen op een vrije locatie

Speciale dieetwensen

Wij houden rekening met vegetarische gasten of allergieën.
Speciale wensen uiterlijk vijf dagen voor de ontvangst doorgeven.

Vervoer en parkeren Kijkduin

Kijkduin is met verschillende vervoersmiddelen eenvoudig te bereiken. Vanaf de snelweg ben je via
afrit Den Haag Zuid-west zo in de badplaats. In Kijkduin kun je overal gratis parkeren . Ook met het
openbaar vervoer is de badplaats goed bereikbaar: bussen 23 en 24 rijden naar Kijkduin. Fietsers
kunnen het lange-afstandspad LF1 volgen vanuit Hoek van Holland of Scheveningen. De rit voert je
door prachtig duinlandschap naar Kijkduin!
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