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MILKSHAKES & SMOOTHIES

Strawberry & Lime Milkshake 6,00

Classic Vanilla Milkshake 6,00

                Supreme Chocolate Milkshake 6,00

Strawberry & Banana Smoothie 4,00

Mango Smoothie met verse munt 4,00

Berry Madness 4,00

LUNCHSWEET & BAKERY STUFF

Hudson Coffee 3,75

Koffie of espresso met een 
MacCarron

Apple crumble pie & slagroom   3,75

Chocolate by Hudson 7,00

Huisgemaakte Chocolademousse en 

een MacCarron van chocola en 

gezoute karamel

Maple Pecan Roll with frozen yogurt 5,00

Warm krokant bladerdeeg, gevuld 

met pecannoten, ahornsiroop en 

yoghurtijs

Hudson’s Homemade Cheesecake 5,50

Met vanille-ijs

Hudson 5 5,50

5 mini donuts en dip van 
pure chocolade, heerlijk om te delen

Tasty food with an 
American bite

KIDS
Kids Kroket                                         5,50
Kroket op burger broodje met Honing-
mosterd saus apart, geserveerd met 
een handje chips
 
Spongebob                                        6,00
Mini Hudson burger geserveerd met 
een handje chips
 

Ice Age     3,50
Bolletje vanille ijs met slagroom in 
een beker



WRAPS & SALADS 
 
Smokey Beef Wrap 8,75
Tortillawrap met gerookte runderlende, 
crème fraîche, frisse salade, 
cranberrycompôte en pecannoten

Chicken Caesar Wrap                                     9,50
Tortillawrap met langzaam gegaarde kip, 
Romeinse sla, zongedroogde tomaatjes, 
scharrelei, crispy bacon, Grana Pedano 
en Hudson’s Caesar dressing

Tijuana Tuna Tostada                         9,75
Krokante maïstortilla met salade van 
verse tonijn, guacamole, pico de gallo 
en rucola

Triple Cheese Quesadilla & Two Bean Salad   9,50
Quesadilla met geitenkaas, Gruyère en 
cheddar op een frisse Mexicaanse salade

Crunchy California Roll & Hudson Salad    12,75
Hudson variant op de sushi rol met 
rivierkreeftjes, kip, zoetzure rettich, 
wasabimayo en teriyaki, geserveerd met 
een kleine Hudson salade

LUNCH CLASSICS
Tasty Tomato Soup 5,00
Soep van verse pomodori tomaten

Mr. Toast 4,75
Tosti met gegrilde ham, Beemster kaas, 
ketchup, chips en pickles

Mrs. Toast 5,50
Tosti met gegrilde ham, Beemster kaas, 
gebakken ei, ketchup, chips en pickles 

Join the Club! 8,75
Triple sandwich met  kip, bacon, 
gebakken ei, sla, tomaat, rode ui en 
onze beroemde Hudson-saus en chips

Pastrami 8,75
Brood met kalfspastrami, coleslaw en 
honing-mosterd saus

Ham                                          6,75
Brood met warme beenham, rucola en 
honing-mosterd saus

Carpaccio   9,75
Brood met rundercarpacio, chipotle mayonaise, 
zongedroogde tomaatjes, gerookte amandelen 
en gerijpte cheddar

Teriyaki 7,00
Brood met gemarineerde kippendijen, 
taugé, rode ui en teriyaki saus
  

Croquette 7,75
2 ambachtelijk kroketten met brood en 
grove mosterd  

Shrimp Croquette 9,75
2 ambachtelijke garnalen kroketten met 
brood en limoen mayonaise

Hudson Fried Eggs 7,75
3 gebakken eieren met ham en/of kaas

Hudson’s
Favorite

Hudson’s
Vegetarian

Vegetarische
slager

Heeft u een voedselallergie? Vraag naar onze allergenenwijzer. 

HOT DOGS
New York Street Dog 9,00
Hudson’s Hot Dog met milde zuurkool, 
onze beroemde mosterd ketchup saus, 
bacon, gebakken uitjes, coleslaw, frites 
en pickles

Asian Dog  9,00
Hudson’s Hot Dog met mango compote, 
zoetzuur, limoen mayonaise, 
spicy sesame,coleslaw en pickles

                                                                                                                                                         180 gramThe famous Hudson Burger  10,00100% beefburger met bacon, cheddar, tomaat, ui, sla, krokante uitjes en onze beroemde Hudson-saus

Double B (Bacon and Blue cheese) 11,00100% beefburger met bacon, blauwe kaas, sla, tomaat, krokante uitjes en smokey BBQ-saus

The Mexican 
10,00Tex-Mex beefburger met cheddar, zure room, guacamole, salsa, rode ui en nacho’s, geserveerd in een tortillawrap

American Classic  10,00100% beefburger met Gruyère, mosterd, ketchup, krokante uitjes en pickles 
Mr.Big 

13,50Kingsize 100% beefburger (300 gram) met bacon, cheddar, rode ui, sla,tomaat, augurk, gebakken ei en onze beroemde Hudson-saus
South Carolina Pulled Pork                           10,75Low & Slow gegaard draadjesvlees van biologische varkensschouder, BBQ-saus, zoetzure rode kool, crispy onions en crème fraîche
Meat Lovers Stack 13,50100% beefburger, Pulled Pork, bacon, cheddar, rode ui, mosterd-ketchupsaus en augurk
 
Tokio Tuna Twist  13,00Gegrilde tonijn, mangocompote, Japanse mayo en een topping van gedroogd zeewier en sesam

Korean Crunchy Chicken 10,75Double stacked crunchy chicken met black sesame sauce en chili mayo, kimchi coleslaw & spicy sesame seeds 

Quarter Pounder By Vega Butcher         11,00Klassiek opgemaakt met Gruyère, mosterdmayo, pickles, tomaat en sla

Burger of the season... kijk voor onze specials op de krijtborden

BURGERS
& WANNABES

Frites met mayonaise 
en ketchup +3



                        SWEET STUFF
Hudson’s Homemade Cheesecake 5,50
Met vanille-ijs

The Candybar Coupe 6,50
Vanille-ijs met             saus, slagroom &              Cookie Crumble

Chocolate by Hudson 7,00
Huisgemaakte Chocolademousse en een MacCarron van chocola en 
gezoute karamel

Maple Pecan Roll with frozen yogurt 5,00
Warm krokant bladerdeeg, gevuld met pecannoten, ahornsiroop en yoghurtijs

Hudson 5 5,50
5 mini donuts en dip van pure chocolade, heerlijk om te delen        

Hudson Coffee 3,75
Koffie of espresso met een MacCarron

                                             MILKSHAKES
Strawberry & Lime Milkshake 6,00

Classic Vanilla Milkshake 6,00

                 Chocolate Milkshake 6,00

KIDS
Spongebob 
Mini Hudson burger (80 gr) met frietjes, komkommerstrips en appelmoes 6,75

Kapitein Kip 
Crunchy chicken filet met frietjes, komkommerstrips en appelmoes 6,75

Mac & Cheese                                         6,75
Macaroni met kaassaus geserveerd met komkommerstrips

Nemo 
Vissticks met frietjes, komkommerstrips en appelmoes 6,75
 
Ice Age                                                       
Bolletje vanille-ijs met slagroom in een                beker (mee te nemen) 3,50 

Verrassing bij elk kindergerecht!

PERFECT
PLACE

FOR
GROUPS

Hudson is ‘the place’ voor ongedwongen bijeenkomsten.
Hudson biedt arrangementen voor lunch, diner, 

High Tea, High Wine, borrel of party.

Vraag ernaar bij de bediening of kijk op de site.

DINER
Tasty food with an 

American bite

.....................

www.restauranthudson.nl



Hudson’s
Favorite

Hudson’s
Vegetarian

Vegetarische
slager

STARTERS & SHARING DISHES
Hudson bread & Texas aioli  3,75

Lazy Sunday Nacho’s 6,50
Nacho’s uit de oven met ui, cheddar, guacamole, salsa, jalapeños en zure room
      - Pulled Pork on top                                                   9,50

Tasty Tomato Soup 5,00
Soep van verse pomodori geserveerd met broodsticks

Coco Shrimps 8,25
In kokos en sesam gepaneerde gamba’s geserveerd met Texas aïoli

Butcher’s Meat Selection                             15,50
Hudson charcuterie van kalfspastrami, Iberico Chorizo, gerookte runderlende,
geserveerd met cornichons, gerookte amandelen en brood. Om te delen

Crunchy California Roll                   8,75
Hudson variant op de sushirol met rivierkreeftjes, 
kip, zoetzure rettich, wasabimayo en teriyaki

Route 67 22,50
Selectie starters om te delen: bakje nacho’s met salsa, 
coco shrimps, smokey beef wrap en crunchy chicken

Chicken Caesar Wrap                                     9,50
Tortillawrap met langzaam gegaarde kip, Romeinse sla, zongedroogde tomaatjes, 
scharrelei, crispy bacon, Grana Pedano en Hudson’s Ceasar dressing

Tijuana Tuna Tostada                         9,75
Krokante maïstortilla met salade van verse tonijn, guacamole, 
pico de gallo en rucola

Triple Cheese Quesadilla & Two Bean Salad   9,50
Quesadilla met geitenkaas, Gruyère en cheddar op een frisse 
Mexicaanse salade

Smokey Beef Wrap 8,75
Tortillawrap met gerookte runderlende, crème fraîche, 
frisse salade, cranberrycompôte en pecannoten

Hudson’s American Carpaccio                                   9,75
Hudson style rundercarpaccio met chipotlemayo, zongedroogde tomaatjes, 
gerookte amandelen en gerijpte cheddar

HUDSON’S CLASSICS
Kate’s Choice 13,75
2 spiezen van gemarineerde kippendijen, homemade pindasaus, 
krokante uitjes, chili-ei, zoetzuur, kroepoek, frites en pickles

Smashing Salmon 17,50
Gegrilde zalmmoot met teriyakisaus, gegrilde courgette, 
zoetzuur, frites en pickles

Chili sin Carne 16,50
Klassieke chili met vlees van de Vegetarische Slager, zure room 
en jalapeños, tortillachips, guacamole, coleslaw en brood  

All American Ribs 17,50
Langzaam gegaarde spareribs (ca 650 gram) met                BBQ rub & dip,
knoflooksaus, coleslaw, frites en pickles

Hudson’s Mix-Up 19,50
Mini Hudsonburger, spareribs, satéspies, Hudson hotdogworstje, 
knoflooksaus, BBQ-saus, coleslaw, frites en pickles

New York Street Dog 14,00
Hudson’s Hot Dog met milde zuurkool, onze beroemde mosterd- 
ketchupsaus, bacon, gebakken uitjes, coleslaw, frites en pickles

Asian Dog 14,00
Hudson’s Hot Dog met mangocompote, zoetzuur, limoenmayo, 
spicy sesame, coleslaw, frites en pickles

SIDE DISHES

Hudson Salad
4,75

Mac & Cheese
4,75

Hudson Vegetables
4,75

Crispy Onion Rings &
Chipotle Mayo

4,50

HUDSON’S STEAKS & SKEWERS
Steak!  19,50
Gegrilde ribeye (250 gram) met rode-uicompote,               BBQ-saus, coleslaw, frites en pickles

Chopped!   250 gram 375 gram    
Spiezen van malse gegrilde ossenhaas en             BBQ-saus 18,50 24,50 
geserveerd met coleslaw, frites, pickles en knoflooksaus

Surf ‘n Turf  18,50
Spies met 125 gram gamba’s en een spies met 125 gram ossenhaas van de grill, 
geserveerd met              BBQ-saus, texas aïoli, coleslaw, frites en pickles

Bad to the Bone     24,50
Gegrilde T-bonesteak (400 gram) geserveerd met cajunkruidenboter, 
coleslaw, frites en pickles

Wij kunnen naar wens uw burger glutenvrij serveren met een glutenvrij broodje.

Vraagt u gerust naar de mogelijkheden en naar onze allergenenwijzer

                                                                                                                                                         180 gramThe famous Hudson Burger  13,00100% beefburger met bacon, cheddar, tomaat, ui, sla, krokante uitjes en onze beroemde Hudson-saus

Double B (Bacon and Blue cheese) 14,00100% beefburger met bacon, blauwe kaas, sla, tomaat, krokante uitjes en smokey BBQ-saus

The Mexican 
13,00Tex-Mex beefburger met cheddar, zure room, guacamole, salsa, rode ui en nacho’s, geserveerd in een tortillawrap

American Classic  13,00100% beefburger met Gruyère, mosterd, ketchup, krokante uitjes en pickles 
Mr.Big 

16,50Kingsize 100% beefburger (300 gram) met bacon, cheddar, rode ui, sla,tomaat, augurk, gebakken ei en onze beroemde Hudson-saus
South Carolina Pulled Pork                           13,75Low & Slow gegaard draadjesvlees van biologische varkensschouder, BBQ-saus, zoetzure rode kool, crispy onions en crème fraîche
Meat Lovers Stack 16,50100% beefburger, Pulled Pork, bacon, cheddar, rode ui, mosterd-ketchupsaus en augurk
 
Tokio Tuna Twist  16,00Gegrilde tonijn, mangocompote, Japanse mayo en een topping van gedroogd zeewier en sesam

Korean Crunchy Chicken 13,75Double stacked crunchy chicken met black sesame sauce en chili mayo, kimchi coleslaw & spicy sesame seeds 

Quarter Pounder By Vega Butcher         14,00Klassiek opgemaakt met Gruyère, mosterdmayo, pickles, tomaat en sla

Burger of the season... kijk voor onze specials op de krijtborden

BURGERS
& WANNABES

Geserveerd met coleslaw, 
frites en pickles





START
Hudson bread with Texas aioli

Route 67
Selectie starters om te delen: bakje nacho’s 
met salsa, coco shrimps, smokey beef wrap 
en crunchy chicken

MAIN

The famous Hudson Burger - 180 gram
100% beefburger met bacon, cheddar, 
tomaat, ui, sla, krokante uitjes en onze 
beroemde Hudson-saus

of

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

of

Steak!
Gegrilde ribeye (250 gram) met rode-uicompote,
           
             BBQ-saus, coleslaw, frites en pickles

of 

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

FINISH
Grand Dessert
Een selectie van onze desserts om te delen

KEUZEMENU ROCK
€ 27,50

Vanaf 10 personen

SIDE DISHES

Hudson Salad
4,75

Mac & Cheese
4,75

Hudson Vegetables
4,75


