
Kom deze kerst genieten en ontspannen
bij Orient Plaza!



Voor een totale Japanse beleving komt u naar Kyoto!
Laat deze kerst al uw zintuigen verrassen in ons Japanse restaurant.
Neem plaats aan de Teppanyaki en geniet van een spectaculaire kookshow of 
huur een van onze Japanse privé kamers, waar u knus en intiem kunt genieten. 
Wij garanderen dat u bij ons een onvergetelijke avond zult beleven tijdens kerst.

KERSTMENU A: €75,- pp
7 – GANGEN KERSTDINER

Sashimi
Een verzameling van onze dagverse vis

Suzuki
Op huid gebakken zeebaarsfilet met miso dressing. Bereid 

op de teppanyaki
&

Hotategai
St. Jacobsschelp met wasabi mayo. Bereid op de teppanyaki

Kyodaina Ebi
Reuze Garnaal uit Madagaskar met sake en soja saus, met 

zorg bereid op de teppanyaki

Usuyaki
Opgerolde ribeye met knoflook chips. Bereid op de 

teppanyaki

Scroppino
Verfrissend citroen sorbet ijs met limoncello en prosecco

Hoofdgerecht: Hireniku
Geflambeerde ossenhaas van de bakplaat, geserveerd met 

groenten en gebakken rijst

Dessert
Speciaal kerst dessert

KYOTO KINDER KERSTMENU : €32,50,- pk

Kappa Maki met Miso Soep
Sushirol gevuld met komkommer en sojabonensoep

Yakitori
Kippendijen spies

Hoofdgerecht naar keuze:
Teppan Zalmfilet of Kipfilet
Met gebakken rijst of friet

Kinderdessert
Bolletje vanille-ijs met slagroom

Het kindermenu wordt alleen geserveerd
in ons Kyoto restaurant.

Voor kinderen van 4 t/m 9 jaar

KERSTMENU B: €85,- pp
8 – GANGEN KERSTDINER

Sushi en Sashimi
Variatie van dagverse vis

King Crab
Gestoomde king crab meat met soja, knoflook en bosuien

&
Tarbotfilet 

Met miso saus, bereid op traditionele teppanyaki wijze

Tataki van Hert
Dichtgeschroeide hertenfilet met bosuien en rettich met 

ponzu saus (koud)

Halve Ise Ebi
Dagverse halve kreeft op traditionele teppanyaki wijze 

bereid

Wagyu “Gold” Usuyaki
Opgerolde Wagyu ribeye, de kaviaar onder het vlees, met 

zorg bereid op de teppanyaki

Scroppino
Verfrissend citroen sorbet ijs met limoncello en prosecco

Hoofdgerecht: Hireniku
Ossenhaas bereid op traditionele teppanyaki wijze 

OF
Wagyu “Gold” Beef 80gr

(supplement €19,50)
Wagyu “Gold” Ossenhaas gebakken in teppanyaki stijl, 

geserveerd met groenten en gebakken rijst

Dessert
Speciaal kerst dessert



Deze kerst komen twee culturen samen!
Dit jaar heeft Honyun iets speciaals voor onze gasten, een ‘fusion’ van onze 
Kantonese en Thaise chef. Zij hebben twee verrassende kerstmenu’s voor 
u samengesteld, waarbij u deze kerst niet ver hoeft te reizen, want Honyun 
neemt u mee op reis.

KERSTMENU A: €55,- pp
5 - GANGEN KERSTDINER

Tong Yam Kong
Licht pikante Thaise zeevruchtensoep 

Roergebakken Parelhoenfilet 
Met cashewnoten

Garnalen
Met Thaise rode curry 

Ossenhaas
Bereid met zwarte peper, geserveerd met gebakken rijst of 

eiernoedels

Dessert
Speciaal kerst dessert

HONYUN KINDER KERSTMENU : €32,50,- pk

Tomaten Soep
Met oesterzwammen en king crab

Dim Sum Delight
Mini Loempia’s & Cha Wan Tan, gefrituurde deeghapjes 

gevuld met varkenshaas

Kipsaté
Geserveerd met gebakken rijst of frietjes

Kinderdessert
Bolletje vanille-ijs met slagroom

Het kindermenu wordt alleen geserveerd
in ons Honyun restaurant.

Voor kinderen van 4 t/m 9 jaar

KERSTMENU B: €65,- pp
7 – GANGEN KERSTDINER

Sui Kao Tong
Een heerlijke dumpling soep met garnalenvulling uit de 

Chinese keuken

Dimsum Subliem 
Siu Mai, Fu Phe Khun, en Kip vleespasteitje

Een verrassende mix bestaande uit 3 dimsum hapjes

Tarbotfilet 
Met Horapa (Thaise munt basilicum)

Roergebakken Hertenfilet 
Met kumquat

Halve Kreeft 
Geserveerd in xo saus

Ossenhaas
Met Thaise massaman saus, geserveerd met gebakken rijst 

of eiernoedels

Dessert
Speciaal kerst dessert



Tijdens kerst onbeperkt genieten bij JIRO!

De verfijnde gerechten uit de Japanse, Thaise en Indonesische 
keuken vormen samen een Asian fusion, waar iedere 
liefhebber van de Aziatische keuken zijn of haar hart kan 
ophalen. De gerechtjes worden als kleine hapjes geserveerd, 
zodat u zoveel mogelijk van de bijna 100 gerechten uit 3 
verschillende Aziatische keukens kunt proeven. Daarnaast 
kunt u ook onbeperkt gebruik maken van het wokbuffet. 
JIRO biedt u onbeperkt culinair genot in ontspannen en 
modern Oosterse sfeer.

Voor 25 dec t/m 26 dec kunt u reserveren voor de 
onderstaande tijden: 

Ronde 1:
15:00u tot 18:00u

of
15:30u tot 18:30

Ronde 2:
19:00u tot 22:00u

JIRO Volwassen:    €36,00
JIRO Kinderen 4 t/m 9 jaar:    €20,50

Op 24 december wordt het reguliere menu tegen deze prijs 
geserveerd:

JIRO Volwassen:     €32,50
JIRO Kinderen 4 t/m 9 jaar:   €15,50

Reserveren is over de hele avond mogelijk. 
De keuken is open tot 22.00u

Orient Kids: Kleurwedstrijd 

Vanwege het corona-virus hebben wij helaas besloten Orient 
Kids dit jaar niet te openen. 

Wel hebben wij dit jaar voor de kinderen die bij ons komen 
dineren, weer de kleurwedstrijd. Hierbij kan een winnaar een 

Intertoys cadeaubon ter waarde van €25,- winnen! 

U kunt nu al de kleurplaat downloaden ga naar:
www.orientplaza.com/kleurwedstrijd  

Lever je kleurplaat in alleen op 25 t/m 26 december bij 
de receptie van Orient Plaza. De winnaar wordt bekend 

gemaakt op 31 december via onze Facebookpagina: 
facebook.com/orientplaza. 

Bij Korea zijn de keuzes eindeloos!

Korea is het nieuwe, maar vooral unieke all-you-can-
eat Koreaanse restaurant in Nijmegen. Korea biedt u de 
mogelijkheid om, zowel met z’n tweeën als met grote 
gezelschappen, in een geweldige ambiance onbeperkt te 
genieten van de beste Koreaanse BBQ en fondue concept.
Daarnaast mag u voor de zelfde prijs nog steeds gebruik 
maken van de JIRO Sushi & Grill menukaart. Dat wordt extra 
genieten deze kerst!

Voor 25 dec t/m 26 dec kunt u reserveren voor de 
onderstaande tijden: 

Ronde 1:
15:00u tot 18:00u

of
15:30u tot 18:30

Ronde 2:
19:00u tot 22:00u

Korea Volwassen:    €39,00
Korea Kinderen 4 t/m 9 jaar:   €23,50

Kinderen jonger dan vier jaar dineren gratis met 
de ouders mee.

Op 24 december wordt het reguliere menu 
tegen deze prijs geserveerd:

Korea Volwassen:    €35,00
Korea Kinderen 4 t/m 9 jaar:   €15,50

Reserveren is over de hele avond mogelijk.
De keuken is open tot 22.00u
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