
 

 

INFORMATIEBROCHURE 

Welkom bij HUGH Rotterdam 

 

HUGH is dé hotspot voor cocktails, eten, uitgaan, loungen, vergaderen en natuurlijk heerlijke 
muziek. Dit alles in een echt grootstedelijke setting: het Hilton Hotel op de Kruiskade, in het 
bruisende centrum van Rotterdam. 

Voor de uitstraling en sfeer van uw bijeenkomst of evenement is de locatie altijd zeer belangrijk. 
Daarom nodigen wij u natuurlijk uit voor een persoonlijk gesprek. Dan kunt u direct de sfeer proeven 
en kunnen wij uw wensen en verwachtingen bespreken. Zo zorgen wij dat uw bijeenkomst een groot 
succes wordt. 

Voor vragen en advies zijn wij altijd bereikbaar. Om de best-passende offerte voor u te kunnen 
maken verzoeken wij u bij een offerte-aanvraag rekening te houden met de volgende punten: 

• het tijdstip van ontvangst, 
• het gewenste programma 
• uw cateringwensen, 
• entertainment, 
• het (verwachte) aantal personen, 
• tijdsduur van uw evenement en het tijdstip van vertrek, en 
• de datum. 

Uiterlijk een week van tevoren horen we graag het definitieve aantal gasten van u. Dit in verband 
met voorbereidingen en inkoop van de keuken. 

Alle genoemde bedragen in deze brochure zijn inclusief BTW, en onder voorbehoud van 
prijswijzigingen. 
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WALKING DINNER 

Keuzemenu v.a. €32,- p.p. 

Een erg leuke manier van dineren is een “walking dinner”. Een diner waarbij u niet op 1 plek hoeft 
te blijven zitten. U kunt praten met (zakelijke) contacten of socializen met uw collega’s of vrienden 
terwijl u geniet van heerlijke handzame gerechten. Per gang kunt u een keuze maken uit 1 gerecht 

per gang (voor specifieke dieetwensen of voedselallergieën kunnen vooraf andere menu-items 
gekozen worden). 

V.a. 15 t/m 300 personen 

Ontvangst 

• Breekbrood met smeersels Pesto, boter & olijfolie 
• Spicy tuna sticks Tataki van verse tonijn met furikake en wasabimayonaise (€+2,-) 
• Oesters Op ijs geserveerde oesters, 2 stuks p.p.      (+€5,-) 

Voorgerecht 

1. Kalfspastrami 
2. Salade Caprese 
3. Carpaccio 
4. Zwijn met cranberry en truffel kerstgerecht     (+€2,-) 
5. Vitello Tonato         (+€2,-) 
6. Steak tartaar van MRY Rund       (+€4,-) 

Tussengerecht  Extra (optioneel tussengerecht/late-night snack) 

1. Cappuccino van aardappeltruffelsoep  1. Mini HUGH-burger  (+€5,-) 
2. Cappuccino van courgettesoep   2. Zakje friet   (+€4,-) 

Hoofdgerecht 

1. Kipspies      5. Kabeljauw   (+€4,-) 
2. Zalmfilet      6. Ossenhaasspies  (+€6,-) 
3. Risotto van rode biet     7. Sushi platter   (+€12) 
4. Hertenhaas kerstgerecht (+€6,-) 

Alle hoofdgerechten (m.u.v. sushi) worden geserveerd met seizoensgroenten en een 
aardappelgerecht (keuze uit friet, potato wedges of pommes duchesse). 

Nagerecht 

1. Huisgemaakte cheesecake van speculaas met appelcompote 
2. Chocolademousse met karamelsaus 
3. Stoofpeer, cheesecake en chocolademousse kerstgerecht 

4. Kaasplankje - variatie van onze kaassoorten (+€5,-)  



 

 

SIT-DOWN DINNER 

Keuzemenu v.a. €35,- p.p. 

Wij kunnen een gedeelte van ons restaurant reserveren voor groepen tot 40 personen. In ons 
unieke interieur is echter geen ruimte voor hele lange tafels. Groepen groter dan 14 personen 

worden verspreid over meerdere tafels. V.a. 15 t/m 40 personen. 

Amuse 

1. Breekbrood met smeersels Pesto, boter & olijfolie 
2. Spicy tuna sticks Tataki van verse tonijn met furikake en wasabimayonaise (€+2,-) 
3. Oesters Op ijs geserveerde oesters, 2 stuks p.p.     (+€5,-) 

Voorgerecht 

1. Carpaccio Dungesneden diamanthaas met pesto crème, Parmezaan en croutons. 
2. Gemarineerde tonijn met sesam-amandel crunch, zoetzure komkommer, wasabisaus en 

chips van zoete aardappel 
3. Salade Caprese Buffel Mozzarella, tomaat en basilicum 
4. Steak tartaar (+€4,-) 

Tussengerecht 

1. Cappuccinosoepje van aardappel en truffel 
2. Cappuccinosoepje van courgette 

Hoofdgerecht 

1. Simmentaler Ribeye – 200 gram 
2. Zalmfilet 
3. Rode biet risotto (vegetarisch) 
4. Ossenhaas – 180 gram (+€8,-) 

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met seizoensgroenten en een aardappelgerecht 
(keuze uit friet, potato wedges of pommes duchesse). 

Nagerecht 

1. Huisgemaakte cheesecake van speculaas met appelcompote 
2. Crème brûlée - Vanille crème brûlée op traditionele wijze bereid 
3. Kaasplankje - variatie van onze kaassoorten (+€5,-) 

  



 

 

BUFFET 

v.a. € 37,50 p.p. 

Bij volledige afhuur kunnen wij u ook een buffet 
aanbieden. Dit buffet kan volledig aan uw wensen en 

budget worden aangepast . 

Voorbeeld: Vlees- en visbuffet 

• Romige paprikasoep 
• Gamba’s in knoflookolie 
• Zalmfilet met seizoensgroenten 
• Oosterse kipschotel 
• Ossenhaas met bospaddenstoelen 
• Zalmsalade, met o.a. zalmfilet, palingfilet en Hollandse garnalen 
• Couscous (koud) 
• Meloen met rauwe ham en rucola 
• Diverse broodsoorten met tapenades 

 

Dessertbuffet v.a. €10,50 p.p. 

Een combinatie van diverse desserts die wij aan uw wensen kunnen aanpassen. 

 

 

 

  

 

 



 

 

WELKOMSTDRANKJES 

Ieder feest begint natuurlijk met een overheerlijk welkomstdrankje. 

Cocktails 

Kies een van onze heerlijke signature cocktails of ga voor een van de klassiekers zoals de vodka-
martini. Er zijn natuurlijk ook ‘virgin’ cocktails (alcoholvrij). Heeft u bedrijfsevenement te vieren? 
Onze cocktailspecialisten kunnen ook een speciale cocktail in uw bedrijfskleuren maken. 

Champagne en champagnecocktails 

Gaat u liever voor chique eenvoud? Verwelkom uw gasten met een glas 'Veuve Clicquot Brut' 
champagne. Of kies voor een trendy champagne cocktail op basis van Veuve Clicquot Rich – een 
vernieuwende cocktail-champagne, die gemixt kan worden in verschillende smaaknuances. 

Voorbeelden: 

 The Pink Flamingo (alcoholvrije cocktail) € 7,50 p.p. 

 Cava      € 7,50 p.p. 

 Veuve Clicquot Brut    € 9,90 p.p. 

 Kir Royal     € 10,50 p.p. 

 Veuve Clicquot Rose    € 10,50 p.p. 

 Veuve Clicquot Rich    € 12,50 p.p. 

 Moet ICE     € 12,50 p.p. 

 

 

 

 

 

  



 

 

DRANKARRANGEMENTEN 

DRANK OP NACALCULATIE 

U kunt kiezen voor het serveren van drank op basis van nacalculatie. Hiervoor kunt u van tevoren 
een maximum budget afspreken. Wilt u meer controle op het verbruik? Dan kunnen we ook werken 
met bandjes of muntjes. 

AFKOOP 

Vanaf 30 personen is het ook mogelijk de drank af te kopen. Nootjes, chips en olijven bij de borrel 
zijn mogelijk voor 2,95 p.p. 

HUGH ‘Hollandse bar’ arrangement 

 Koffie en thee 

 Mineraalwaters 

 Frisdranken (geen Energy drinks) en verse sappen 

 De Kuyper Vieux 

 Ketel 1 Jenever 

 Martini Bianco & Rosso 

 Pils (Heineken) van de tap 

 Huiswijnen (wit, rood en rosé) 

 

• 3 uur à € 28,50 p.p. • 4 uur à € 34,50 p.p. • 5 uur 
à € 39,00 p.p. • 6 uur à € 44,50 p.p. 

• 7 uur à € 49,00 p.p. 

HUGH buitenlandse dranken arrangement 

Hetzelfde drankaanbod als bij het Hollandse bar-arrangement maar dan uitgebreid met: 

 Alle bieren van de tap en op fles 

 Extra wijnen per glas (Chardonnay, Pinot Grigio, Malbec, Ripasso) 

 Alle likeuren zoals Bailey’s, Amaretto 

 Whisky (Dewar’s White Label) 

 Rum (Bacardi Superior) 

 Gin (Bombay Sapphire) 

 Vodka (Belvedere) 

• 3 uur à € 36,00 p.p. • 4 uur à € 42,00 p.p. • 5 uur 
a € 48,00 p.p. • 6 uur à € 53,00 p.p. 

• 7 uur à € 59,50 p.p. 

Wilt u cocktails toevoegen aan drankarrangement? Dan geldt een toeslag op het buitenlands 
arrangement van €9,- per persoon per uur. 



 

 

 

BORRELGARNITUUR 

€ 9,95 p.p. 

5 hapjes p.p., geserveerd met verschillende sausjes. V.a. 10 personen 

• Bourgondische bitterballen 
• Gefrituurde kaasstengels 
• Chorizo en Mozzarella-tomaat kroketjes van Cas Spijkers 
• Vegetarische loempia’s 

  



 

 

THE ‘HUGH BRUNCH-PACKAGE’ 

v.a. €30,- P.P. 

Onze maandelijkse HUGH BRUNCHES zijn inmiddels een begrip in Rotterdam en omstreken. 

Wilt u een belevenis waar een jaar later nog steeds over wordt gepraat? En wilt u zeker weten dat 
iedereen met de voeten van de vloer gaat? Dat kan met The ‘HUGH BRUCH-Package’. Deze ‘brunch’ 
die eigenlijk geen brunch is, is zowel overdag als ‘s avonds mogelijk. Wilt weten wat er allemaal 
mogelijk is? Neem dan contact met ons op. 

Wat kunt u bij de HUGH BRUNCH verwachten? 

 

• Onze DJ die een trio vormt met onze saxofonist en zangeres (inclusief geluidsman en 
installatie (zie de foto’s) 

• Lichtjockey 
• Confetti (automatisch & CO2 handpoppers) 
• Ballonnenregen 
• Laserrobot 
• Illusionist/goochelaar 
• 1 portier/gastheer, de gehele dag bij de entree 
• CO2 gun 
• Indoor vuurwerk 
• Dansers & danseressen 
• Een ‘dansgarantie’! 

 

The HUGH BRUNCH is natuurlijk ook aan te passen aan uw eigen thema. 

 

  

 

 



 

 

VERGADERARRANGEMENT 

Op verzoek kunnen wij een aparte ruimte voor u reserveren. 

Bijvoorbeeld op ons indoor helikopterplatform dat exclusiviteit biedt tot ongeveer 25 personen. 

Vergaderen zonder lunch 

1 Dagdeel p.p. € 16,95 

Wij ontvangen u en uw gasten volgens uw vooraf opgegeven wensen. Bij de ontvangst schenken wij 
koffie en thee met heerlijke zoetigheden. 

Gedurende uw verblijf kunt u onbeperkt koffie, thee, water en jus d’orange nuttigen. Eventuele 
alcoholische dranken worden op basis van nacalculatie aan u doorberekend. Bij de borrel serveren 
wij een bittergarnituur. 

Vergaderen met lunch (t/m 30 personen) 

1 Dagdeel p.p. € 32,95 

Wij ontvangen u en uw gasten volgens uw vooraf opgegeven wensen. Bij de ontvangst schenken wij 
koffie en thee met heerlijke zoetigheden. 

Gedurende uw verblijf kunt u onbeperkt koffie, thee, water en jus d’orange nuttigen. Eventuele 
alcoholische dranken worden op basis van nacalculatie aan u doorberekend. Bij de borrel serveren 
wij een bittergarnituur. 

Tijdens de lunch serveren wij soep, luxe belegde broodjes, diverse frisse salades, fruit, melk, jus 
d’orange en een dessert. 

Opties 

• Beamer + scherm  €250,- 
• Tv-scherm met aansluiting €250,- 

Een laptop dient u zelf mee te nemen. 

  

 

  

  

  

 



 

 

EVENEMENTENVERZORGING 

 

Bij het creëren van belevenissen is entertainment vrijwel onmisbaar. Door ons uitgebreide netwerk 
en lange ervaring kunnen wij uw evenement geheel verzorgen. Wij zijn onder andere landelijk 
bekend geworden met onze HUGH BRUNCHES. Wilt u een bijvoorbeeld een HUGH BRUNCH 
helemaal voor uzelf? Bij volledige afhuur is dat geen enkel probleem. Behalve entertainment bieden 
wij u o.a. ook de volgende opties. 

 

• Decoratie van zowel inrichting, kleding en tafelaankleding (thema) 
• Een trio van zangeres, saxofonist en DJ 
• Lichtjockey 
• Portier/gastheer 
• Foto / Logo Wall (gepersonaliseerd) en met rode loper 
• Laserrobot 
• Dansers & danseressen 
• Indoor vuurwerk (koud vuurwerk ook mogelijk) 
• Audio en visuele ondersteuning 
• Afterparty 

Wij werken samen met onder andere de volgende partners: 

OGER, Joelia by Mario Ridder, MR PR, Moet Hennessy, Exclusive productions. 

  



 

 

SPECIALE WENSEN 

Ondanks de onze compleet-ingerichte locatie en de daarbij behorende faciliteiten, kan het zijn dat u 
nog andere speciale wensen of materialen nodig heeft.. In overleg met u kunnen wij u (bijna) alles 
voor u regelen, en er zo voor zorgen dat uw evenement memorabel is én vlekkeloos verloopt. 

TOILET 

Om uw gasten de gehele avond een schoon toilet te bieden, kunt u bij ons een toiletjuffrouw 
inhuren. De kosten voor deze toiletjuffrouw bedragen € 22,50 per uur. 

FACTURATIE 

Een factuur op rekening is mogelijk. Wij verzoeken u dan vriendelijk om de factuurgegevens tijdig 
aan te leveren. Daarnaast vragen wij om een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een 
visitekaartje dat overeenkomt met de persoonsgegevens op het legitimatiebewijs. 

Voor meer informatie over betalingen per factuur verwijzen wij u ook naar annuleringsvoorwaarden 
op de volgende pagina. 

  



 

 

LEVERINGSVOORWAARDEN 

SCHADE 

HUGH ROTTERDAM is nimmer aansprakelijk, voor welke schade dan ook, geleden door de 
opdrachtgever, deelnemers aan de bijeenkomst en/of derden, tenzij kan worden aangetoond dat de 
schade het gevolg is van grove schuld of verwijtbare nalatigheid van HUGH Rotterdam of een van 
haar medewerkers. 

Wijzigingen aan het interieur en exterieur van HUGH zijn niet toegestaan zonder uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van de directie van HUGH. 

SCHOONMAAK 

Schoonmaakkosten zijn inbegrepen in de huurprijs. 

ANNULERINGSVOORWAARDEN 

De volgende annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op eventuele annuleringen bij HUGH 
Rotterdam. 

• Indien opdrachtgever een overeenkomst wenst te annuleren dient deze annulering schriftelijk 
aan HUGH Rotterdam medegedeeld te worden. 

• Opdrachtgever dient zich in deze schriftelijke annulering bereid te verklaren om alle kosten 
voortvloeiende uit de door ons met derden gemaakte afspraken, welke niet of slechts 
gedeeltelijk geannuleerd kunnen worden te betalen. 

Wanneer een reservering is gemaakt dan geldt voor de geannuleerde reservering het volgende: 

• Bij annulering tot uiterlijk 3 maanden voor de overeengekomen datum van het evenement: de 
klant is gehouden 10% van de totale reserveringswaarde aan HUGH Rotterdam te betalen. 

• Bij annulering tot uiterlijk 2 maanden voor de overeengekomen datum van het evenement: de 
klant is gehouden 15% van de totale reserveringswaarde aan HUGH Rotterdam te betalen. 

• Bij annulering tot uiterlijk 1 maand voor de overeengekomen datum van het evenement: de 
klant is gehouden 35% van de totale reserveringswaarde aan HUGH Rotterdam te betalen. 

• Bij annulering tot uiterlijk 14 dagen voor de overeengekomen datum van het evenement: de 
klant is gehouden 60% van de totale reserveringswaarde aan HUGH Rotterdam te betalen. 

• Bij annulering tot uiterlijk 7 dagen voor de overeengekomen datum van het evenement: de klant 
is gehouden 85% van de totale reserveringswaarde aan HUGH Rotterdam te betalen. 

• Bij annulering binnen 7 dagen voor de overeengekomen datum van het evenement: de klant is 
gehouden 100% van de totale reserveringswaarde aan HUGH Rotterdam te betalen. 

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen? Neem dan, geheel vrijblijvend, contact met ons op. 

Wij hopen u binnenkort te mogen verwelkomen en een onvergetelijke dag te bezorgen! 

 


