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Groups & Celebrations



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 dinner. Ieder 
event is uniek! We maken graag een voorstel 
op maat met een perfecte culinaire invulling 
van het event. Wij van het 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
€ 24,50 p.p.

Hudson Burger
100% Beefburger

Kate’s Choice 
Gemarineerde kippendij met homemade 

satésaus

Cheese Jalapeño Kipworstje

Gegrilde Maïskolf

Italiaanse Pasta Salade 

Mixed Green Salad

Potato Salad

Frites
Hudson Bread 

 Asian Chili Saus
Hudson BBQ Saus

Hudson Aïoli

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

€ 45,00 p.p.

LAGUNA BEACH BBQ
€ 32,50 p.p.

Hudson Burger
100% Beefburger

Lady Steak
Malse biefstuk van het award winning Finse 

Freygaard label

Kate’s Choice, 
Gemarineerde kippendij met 

homemade satésaus

Spareribs
Langzaam gegaarde spareribs met BBQ rub 

Gamba Spies
In olie van knoflook, pomodori en oregano

Smashing Salmon
Gegrilde zalmmoot

Italiaanse Pastasalade 

Mixed Green Salad

Potato Salad

Frites
Hudson Bread 

Asian Chili Saus 
Hudson BBQ Saus 

Hudson Aïoli

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

€ 52,00 p.p.

KIDS BBQ 
€ 12,50 p.p.

Hudson Burger
Kipsaté

Cheese Jalapeño Kipworstje

Frites
Mayonaise
Appelmoes

Waterijsje

GRAND DESSERT 
€ 9,50 p.p.

Op planken geserveerd seizoensgebonden 
Grand Dessert met oa Hudson Cheesecake, 
Obama’s Favorite Shortbread, Ice Cream, 

Seasonal Fruit

Sun grilled

Tot 25 personen serveren wij de 
BBQ aan tafel. 

We houden rekening 
met een item p.p.



WALKING DINNER
€ 36,50 p.p.

(20-60 gasten)

Kleine Hudson favorite dishes, achter elkaar 
uitgeserveerd, aan staande en/ of zittende 

gasten 

Hudson bread & Texas aïoli
 

Tasty Tomato Soup
soep van verse Pomodori

 
Tokyo Chicken

Krokante kippendij en een pittige Japanse 
sesamsaus, zoetzuur, garnering bosui, 

limoen, rode peper, sesamzaad

Smashing Salmon
Gegrilde zalmmoot met teriyaki saus en 

gegrilde courgette
  

Small Hudson Burger
100% Beef Burger met bacon, cheddar, 

tomaat, rode ui, sla, krokante uitjes en onze 
beroemde Hudson saus

 
Zakje frites met truffelmayo

 
Obama’s Favorite Shortbread

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

KATE AT THE BEACH 
€ 31,50

3 gangen keuze menu
 

Starter
 Hudson Bread & Aïoli

Main
Hudson Burger

100% Beef burger met bacon, cheddar, 
tomaat, rode ui, sla, krokante uitjes en onze 

famous Hudson saus 
of

Classic Steak (+ € 5,00)
Malse biefstuk van het Finse Freygaard label, 
seizoensgroenten en triple pepper cream saus 

of
Korean Crunchy Chicken

Double stacked crunchy chicken met  
black sesame sauce, srirachamayo en  

spicy sesame seeds 
of

Saté
Gemarineerde kippendij, pindasaus, krokante 

uitjes en zoetzuur 
of

Smashing Salmon
Gegrilde zalmmoot met teriyaki saus, gegrilde 

courgette en zoetzuur 
of

Vegan Avocado
Flatbread met crunchy avocado, smokey 
pulled jackfruit, limoen mayo, rucola en 

gefruite uitjes 

Alle hoofdgerechten worden geserveerd 
met Hudson frites

Finish
Up Side Down Cornetto

Hoorntje vanille ijs, chocoladesaus, 
slagroom en nootjes

of
Obama’s Favorite Shortbread

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

BORRELARRANGEMENT 
€ 10,50

HUDSON BITES

Voor groepen vanaf 10 personen gaan wij 
tijdens uw borrel rond met houten planken 

met heerlijke Hudson bites.

Bitterballen

Cheese fingers
krokante kaasstengels

Hudson Chicken Wings
fried chicken wings met Hudson BBQ saus

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 + € 6,00
100% beefburger met bacon, cheddar, 

tomaat, ui, sla, krokante uitjes
en onze beroemde Hudsonsaus

BORRELARRANGEMENT 
€ 14,50

HUDSON BITES & FRIES

Voor groepen vanaf 10 personen gaan wij 
tijdens uw borrel rond met houten planken 

met heerlijke Hudson bites en slices.

Bitterballen

Cheese fingers
krokante kaasstengels

Hudson Chicken Wings
fried chicken wings met Hudson BBQ saus

Sticky Cauliflower
Crunchy bloemkool met zoetzuur, bosui en 

Japanse sesamsaus

Springroll
Huisgemaakte loempia gevuld met spareribs, 
truffelmayo, garnering, limoen, peterselie of 

bosui

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 + € 6,00
100% beefburger met bacon, cheddar, 

tomaat, ui, sla, krokante uitjes
en onze beroemde Hudsonsaus

Good times, 
tan lines





HIGH COCKTAIL 
€ 37,50

Hudson sharing dishes & cocktails, vanaf 
2 personen, 2 uur durend arrangement, 

geserveerd tussen 16.00 uur en 18.00 uur

Twee Hudson Cocktails naar keuze 

Hudson Bites to share:

Lazy Sunday Nacho’s
Sticky Cauliflower
Boneless Chicken

Rolled Quesadilla wrap

HIGH TEA 
€ 27,50

Hudson sweet stuff & fresh teas, vanaf 
2 personen. 2 uur durend arrangement, 
geserveerd tussen 13.00 en15.00 uur

Tijdens de gangen serveren we diverse 
smaken verse thee

Welkomsdrankje; Glas cava

Small tasty tomato soup
Hudson plank met sandwiches

Hudson plank met American pastry’s

BABYSHOWER 
€ 29,50

Hudson favorites, vanaf 8 personen. 
2 uur durend arrangement, geserveerd tussen 

13.00-15.00 uur
Tijdens de gangen serveren we koffie en 

diverse smaken verse thee

Inclusief een setje van 5 roze of blauwe 
ballonnen

Welkomstcocktail:
Virgin Rosey’s Watermelon 

Small Tasty Tomato soup
Hudson plank met sandwiches

Hudson plank met American pastry’s

HUDSON LUNCH
€ 18,50 p.p.

Op planken geserveerd assortiment
rijkelijk belegde baguettes met:

Muhammarra en gegrilde groentes 
~

Gemarineerde kippendij, rode ui en teriyaki 
~

Zalmsalade 

Mixed Salad

Kop koffie, thee of glas jus  d‘orange
 

Add
Broodje (garnalen) kroket 

+ € 5,50

VERGADERARRANGEMENT (4 UUR)
16,50 P.P.

Inclusief koffie, thee, water, vers fruit, 
pepermuntjes

VERGADERARRANGEMENT (8 UUR)
24,50 p.p.

Inclusief koffie, thee, water, vers fruit, 
pepermuntjes

Locatiehuur
€ 175,00 

per dagdeel,bij exclusief gebruik terras

Beamer en scherm  € 85,-
Flipover met stiften € 20,-

Notitieblok met pennen € 7,95 per set

Let's meet at the beach...
Sunshine on 

my mind



Welcome Cocktail 

Hudson White Sangria 
€ 6,50

Rosey’s Watermelon 
cocktail € 9,00

 
Mocktails

Rosey’s Watermelon 
Virgin Cocktail 

€ 6,50
 

WELCOME DRINKS

Bubbels

Cava Brut
glas € 5,50

Champagne 
Moët & Chandon  

fles € 95,00

DRINKS

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

uur binnenlands ged. buitenlands ged.

2 € 19,50 + € 7,50 p.p.

3 € 27,50 + € 7,50 p.p.

4 € 31,50 + € 7,50 p.p.

5 € 35,50 + € 7,50 p.p.

6 € 39,50 + € 7,50 p.p.

BEACH EVENTS

Hudson Beach is een ongedwongen en 
inspirerende locatie voor een team event. In 
de ontspannen setting van zon, zee en strand 
en heerlijke cocktails en gerechten binnen 
handbereik ontstaan de mooiste ideeën en 
connecties.

Wij denken graag mee hoe we jullie 
teambuilding event, bedrijfsfeest, borrel of 
meeting naar een hoger niveau kunnen tillen. 
Wij werken samen met een professionele 
partner op het gebied van teambuilding 
programma’s op het strand. Zij organiseren 
strandactiviteiten voor groepen van 
suppen, beachtennis en beachvolleybal tot 

cocktailworkshops en complete, middagvul-
lende  spelprogramma’s in de lijn van 
Expeditie Robinson.

We adviseren ook graag op het gebied van 
extra entertainment. Wij boeken graag onze 
residence DJ voor jullie eventueel aangevuld 
met een saxofonist, cocktail bar, fotobooth of 
thematische decoratie.

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.

We love to host your party!



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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See ya!


