
STARTERS & SHARING DISHES
Hudson Bread & Texas Aïoli  4,75

Tasty Tomato Soup  7,00
Soep van verse Pomodori geserveerd met brood

Lazy Sunday Nacho’s   10,50
Nacho’s uit de oven met salsa, rode ui, cheddar, guacamole, jalapeños en zure room

BBQ Chicken Nacho’s 12,50
Nacho’s uit de oven met gegrilde kippendij, Hudson BBQ-saus,
cheddar, guacamole, jalapeños en zure room

Sticky Cauliflower 9,50
Crunchy bloemkool met zoetzuur, bosui en Japanse sesamsaus

Classic Carpaccio                                   12,50
Rundercarpaccio met truffelmayo, rucola, pepita’s en Parmezaan

Garlic Gamba’s 12,50
6 Gamba’s in knoflookolie met chilipeper en brood om te dippen

BBQ Taco 9,75
2 Soft taco’s met pulled pork, Hudson BBQ-saus, kool en crème fraîche

Fried Calamari 10,50
Gefrituurde inktvis met citroen en knoflooksaus

Sticky Boneless Chicken  11,50
Homemade crunchy kippendijen met zoetzuur, bosui en Japanse sesam saus

Dynamite Shrimps 11,50
Cocktail van crunchy garnalen, srirachamayo en yuzu sesame seeds

Rolled Quesadilla 12,50
Tortilla wrap met gemarineerde kippendij, sriracha mayo,
mango chutney, bosui en gezouten pinda’s
 
Smokey Beef Wrap 12,50
Tortilla wrap met gerookte rib eye, crème fraîche, frisse salade, 
cranberrycompôte en pecannoten, 4 pcs

SALADS
Caesar Salad Naturel      13,50
Romaine sla, Parmezaan, bacon, ei, rode ui, croutons en Caesar dressing
+ Kippendij 18,50

Goat Cheese Salad   12,00
Frisse salade mix van kikkererwten, gepofte paprika, komkommer, gegrilde 
courgette, pepita’s, geitenkaas, rozijntjes, muhammara en tortilla crunch

CLASSICS
Hudson’s Famous Chili 19,50
Homemade chili sin carne met zure room, jalapeños, cheddar kaas, 
guacamole, tortilla chips en coleslaw

Louisiana Crayfish Stew                19,50
Homemade stew van krabbouillon met curry en kokosmelk gevuld, met gamba’s 
en rivierkreeftjes. Geserveerd met pita flatbread en coleslaw

Kate’s Choice     18,50
Twee spiezen van gemarineerde kippendij, homemade pindasaus, krokante uitjes, 
chili-ei, zoetzuur en kroepoek

Mix Up                 23,50
Mini Hudson burger, Hudson rib, satéspies, cheese jalapeño kipworstje met knoflooksaus, 
Hudson BBQ-saus en coleslaw

Hudson Ribs 24,50
Hele sparerib (ca 650 gr.), langzaam gegaard, met een huisgemaakte 
ketjap marinade, geserveerd met knoflooksaus en coleslaw

Smashing Salmon            19,50
Op de huid gebakken zalm met teriyakisaus, gegrilde courgette en zoetzuur 

 BURGERS
The Hudson Burger  15,75
100% Beef burger met bacon, cheddar, tomaat, rode ui, 
sla, krokante uitjes en onze beroemde Hudson saus

Double B  15,75
100% Beef burger met bacon, blauwe kaas, sla, tomaat, krokante uitjes en Hudson BBQ-saus

The Mexican 15,75
Tex-Mex Beefburger met sla, cheddar, zure room, guacamole, salsa, rode ui en 
nacho’s geserveerd in een tortillawrap 
The Mexican Vega: met Raw No Beef burger van de Vegetarische Slager

Korean Crunchy Chicken 16,75
Double stacked crunchy chicken met black sesame sauce, srirachamayo, 
zoetzuur en spicy sesame seeds
Korean Crunchy Chicken Vega: met Crispy No Chicken van de Vegetarische Slager

Mr.Big 19,75
Kingsize 100% Beef burger (300 gram) met bacon, cheddar, rode ui, 
sla, tomaat, gebakken ei en onze beroemde Hudson saus

Meat Lovers Stack 19,75
100% Beef burger, pulled pork van The Smoke Masters, bacon, cheddar, 
Hudson BBQ-saus en crispy onion rings

The Vegan Avocado  16,00
Crunchy avocado burger op pita flatbread, smokey pulled jackfruit, frisse limoen mayo, 
rucola en krokante uitjes

Truffel Vega  19,50
The Raw No Beef burger van de Vegetarische Slager met truffelmayo, Gruyère kaas 
en gebakken kastanje champignons 
(ook met 100% beef burger te bestellen)

 STEAKS

Classic Steak
Malse biefstuk van het award winning Finse Freygaard label
160 gram 22,50
250 gram 27,50

Irish Entrecote
Ierse dry-aged Aberdeen Angus entrecote 
250 gram 29,50
 
Surf & Turf 29,50
Combi van 160 gram Classic Steak en Garlic Gamba’s

 
 

 SIDES 

Fries  3,50
De échte Hudson frites met mayonaise

Flipped Fries 5,50
Hudson frites met homemade pindasaus, mayonaise, bosui en krokante ui

Sweet Potato Fries 5,25
Zoete aardappel frites met truffelmayo

Sweet Potato Loaded Fries 6,50
Zoete aardappel frites met Parmezaan crumble, srirachamayo, limoenmayo, bosui en krokante ui

Mixed Salad 4,50
Gemengde groene salade met dressing

Crispy Onion Rings 5,50
Gefrituurde uienringen met Hudson BBQ-saus 

Grilled Vegetables  6,50
Vegetable plate met gegrilde maiskolfjes, courgette en paprika

SWEET CALORIES

Wilt u weten welke allergenen onze gerechten bevatten? Bekijk de allergenenwijzer onder menu op www.restauranthudson.nl |  Een aantal gerechten zijn glutenvrij en/of vegan te serveren, informeer naar de mogelijkheden.

=  Vegetarisch

Shakes
Classic Vanilla Milkshake 6,75

                        Chocolate Milkshake 6,75

                        Coffee Milkshake 6,75

Espresso Martini Cocktail 9,75
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Like to share? 
Wij kunnen de gerechten als sharing dishes serveren op een plank

Hudson Famous!

Hudson Famous!

Hudson Famous!

Hudson Famous!

Hudson Famous!
Hudson Famous!

Geserveerd met coleslaw

Bakery
Hudson’s Homemade Cheesecake 8,50
Huisgemaakte Hudson style cheesecake 
met slagroom en vanille ijs

Apple Crumble Pie 6,00
Rond appeltaartje met slagroom

Lime Pie  6,00
Taartje met een crème van citroen, witte chocolade 
en slagroom

Obama’s Favorite Shortbread 5,75
Millionaire’s shortcake, brownie, chocolade, pinda 
en gezouten caramel

Bolletje ijs 1,50

Desserts
The Candybar Coupe 8,50
Vanille ijs met                    saus, pinda, 
                    cookie crumble en slagroom

Chocolate Lava 8,50
Chocolade taartje met smeltende kern geserveerd 
met een bolletje vanille ijs

Churros 6,75
Met kaneelsuiker en een dip van caramel 

Upside Down Cornetto 4,50
Glaasje met een hoorntje vanille ijs, chocoladesaus, 
slagroom en nootjes

Hudson Coffee 5,75
Koffie naar keuze met een small Obama’s Shortbread

Choose your favorite fries or veggies on the side

Hudson’s special geselecteerde steaks worden geserveerd met 
gebakken champignons, een  maiskolfje en een warme saus met de keuze uit
• Classic triple pepper sauce
• Homemade gravy – jus van rode wijn, gekarameliseerde sjalot en tijm



DINER
TASTY FOOD WITH AN AMERICAN BITE
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........................................................


