
 

 

 

                    3 RETTER 

KULINARISK OPPLEVELSE 

 

 

Kveiterullade 

Agurk, dill og tang  

Inneholder: fisk, egg, sennep og sulfitt. 

 
Kremet skalldyrsuppe  

Gressløk 

Inneholder: Skalldyr, selleri og melk.  

 

Surdeigsbrød og steinsoppsmør  

Inneholder: Melk, hvete og rug.  

 

 

 

 
Laks fra Alta  

Grillet laks med fennikel 

Agurk, rødløk, pepperrot og rug 

Eggekrem 

Inneholder: Fisk, sulfitt, hvete, rug, lin, solsikke, malt, 

egg og smør.  

 

Reinsdyr fra Kautokeino  

Rosastekt reinsdyrs biff.  

Skorsonnerot, pastinakk, rosenkål og rødbete  

Rødvinsaus 

Inneholder: Melk, selleri og sulfitt.  
 

Solbær fra Sjefens hage  

Variasjon på solbær  

Mørk sjokolade, nyr og hasselnøtt   

Melk, egg, soya, hasselnøtter, egg og hvete.  

 

NOK 750 

 

 

 

 

 Maku er kvensk og betyr smak. I Maku 

restaurant ønsker vi å servere deg nye 

spennende smaker gjennom vår kulinariske 

meny. 

 



 

 

 

  

                       5 RETTER 

        KULINARISK OPPLEVELSE 

 

 
Kveiterullade 

Agurk, dill og tang  

Inneholder: fisk, egg, sennep og sulfitt.  

 

Røkt laks 

Sprøtt fiskeskinn og sennep  

Fisk, sennep og sulfitt.  

 

Kremet skalldyrsuppe  

Gressløk 

Inneholder: Skalldyr, selleri og melk.  

 

Surdeigsbrød og steinsoppsmør  

Inneholder: Melk, hvete og rug.  

 

 

 
Laks fra Alta  

Grillet laks med fennikel 

Agurk, rødløk, pepperrot og rug 

Eggekrem 

Inneholder: Fisk, sulfitt, hvete, rug, lin, solsikke,  

malt, egg og smør.  
 

 

 



 

 

 

 

Skrei fra Sørøya  

Pannestekt skrei  

Gulrot, kål og potet 

Røkt beurre blanc 

Inneholder: Fisk, sulfitt og melk. 

 

Så hviler vi  

Sitronbavaroise  

Eple- matsyre granitè  

Inneholder: Melk og egg.  

 

Reinsdyr fra Kautokeino  

Rosastekt reinsdyrs biff.  

Skorsonnerot, pastinakk, rosenkål og rødbete  

Rødvinsaus 

Inneholder: Melk, selleri og sulfitt.  
 

Norske oster  

Fikenkompott, pecannøtter og brød  

Basilikumhonning 

Inneholder: Melk, sulfitt og pecannøtter.  
 

Solbær fra Sjefens hage  

Variasjon på solbær  

Mørk sjokolade, nyr og hasselnøtt   

Melk, egg, soya, hasselnøtter, egg og hvete.  

 

NOK 995 

 Maku er kvensk og betyr smak. I Maku 

restaurant ønsker vi å servere deg nye 

spennende smaker gjennom vår kulinariske 

meny. 

 



 
 

  

                     8 RETTER 

KULINARISK OPPLEVELSE 

 

 

Kveiterullade 

Agurk, dill og tang  

Inneholder: fisk, egg, sennep og sulfitt. 

 

Røkt laks 

Sprøtt fiskeskinn og sennep  

Fisk, sennep og sulfitt.  

 

Kremet skalldyrsuppe  

Gressløk 

Inneholder: Skalldyr, selleri og melk.  

 

Surdeigsbrød og steinsoppsmør  

Inneholder: Melk, hvete og rug.  

 

 

 
Laks fra Alta  

Grillet laks med fennikel 

Agurk, rødløk, pepperrot og rug 

Eggekrem 

Inneholder: Fisk, sulfitt, hvete, rug, lin, solsikke, malt, 

egg og smør.  
 

Kongekrabbe fra Honningsvåg 

Stekt kongekrabbe  

Pasta, eple, erter og sopp  

Kylling- tangbuljong 

Inneholder: Skalldyr, hvete, egg, sulfitt og selleri.  
 

Skrei fra Sørøya  

Pannestekt skrei  

Gulrot, kål og potet 

Røkt beurre blanc 

Inneholder: Fisk, sulfitt og melk. 

 

 

 



 

 

 

Så hviler vi  

Sitronbavaroise  

Eple- matsyre granitè  

Inneholder: Melk og egg.  
 

Elg fra Karasjok  

Einebærgravet elg  

Grønkål, hasselnøtt, jordskokk og rømme 

Rørte tyttebær  

Inneholder: Sennep, hasselnøtter og melk.  
 

Reinsdyr fra Kautokeino  

Rosastekt reinsdyrs biff.  

Skorsonnerot, pastinakk, rosenkål og rødbete  

Rødvinsaus 

Inneholder: Melk, selleri og sulfitt.  
 

Norske oster  

Fikenkompott, pecannøtter og brød  

Basilikumhonning 

Inneholder: Melk, sulfitt og pecannøtter.  
 

Solbær fra Sjefens hage  

Variasjon på solbær  

Mørk sjokolade, nyr og hasselnøtt   

Melk, egg, soya, hasselnøtter, egg og hvete.  
 

Søt avslutning  

Sjokoladekonfekt med brunostkaramell  

Mandelmakron med lakrisganach  

Kirsebær patè fruit  

Inneholder: soya, mandel, melk og egg.  

 

NOK 1395 

 

 

Maku er kvensk og betyr smak. I Maku 

restaurant ønsker vi å servere deg nye 

spennende smaker gjennom vår kulinariske 

meny. 

 


	Maku - 3 retter NO
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