
 

 

 

3 RETTER 
KULINARISK OPPLEVELSE 

 
 

Laks fra Alta 
Røkt laks. Tangen chips og sennep.  

Inneholder: Fisk, sennep og sulfitt.  
 

Rein fra Kautokeino  
Viltbuljong, nøttesmør og hvitløk  

Inneholder: Melk og selleri. 
 
 

*** 
 

Brioche og vårløksmør  
Inneholder: Melk, hvete og egg.  

 

*** 
 

Laks fra Alta 
Grillet laks med fennikel 

Agurk, rødløk, pepperrot og rug 
Eggekrem 

Inneholder: Fisk, sulfitt, hvete, rug, malt, egg og smør. 

 
Rein fra Kautokeino  

Steinsoppskum. Sopp. Kål. Kålrabi. 
 Tyttebærsaus.  

Inneholder: Selleri og sulfitt.  
 
 

Solbær fra Sorrisniva  
Variasjon på solbær. Kaffe og mørk sjokolade.  

Inneholder: melk, egg, soya 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 

 

 
Kveite fra Loppa 

Kveiterullade Agurk, dill og tang  
Inneholder: fisk, egg, sennep og sulfitt. 

 
Laks fra Alta 

Røkt laks. Tangen chips og sennep.  
Inneholder: Fisk, sennep og sulfitt.  

 
Rein fra Kautokeino  

Viltbuljong, nøttesmør og hvitløk  
Inneholder: Melk og selleri. 

 
 

*** 
 

Brioche og vårløksmør  
Inneholder: Melk, hvete og egg.  

 

*** 
 

Laks fra Alta 
Grillet laks med fennikel 

Agurk, rødløk, pepperrot og rug 
Eggekrem 

Inneholder: Fisk, sulfitt, hvete, rug, malt, egg og smør. 

 
 
 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

Kveite fra Loppa  
Marinert kveite, kjernemelk, gressløk 

og rock chives.   
Inneholder: Fisk og melk. 

 
*** 

Så hviler vi 
Eple, geitost og rødbet. 

Inneholder: Hvete, egg og melk. 
 

 *** 
 

Rein fra Kautokeino  
Steinsoppskum. Sopp. Kål. Kålrabi. 

 Tyttebærsaus.  
Inneholder: Selleri og sulfitt. 

 
Norske oster  

Pekannøtter, tindved marmelade,  
sitronmelissehonning og knekkebrød.  

Inneholder: Hvete, havre, sesam og pekan.  
 

Solbær fra Sorrisniva  
Variasjon på solbær. Kaffe og mørk sjokolade.  

Inneholder: melk, egg, soya 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  

 
Kveite fra Loppa 

Kveiterullade Agurk, dill og tang  
Inneholder: fisk, egg, sennep og sulfitt. 

 
Laks fra Alta 

Røkt laks. Tangen chips og sennep.  
Inneholder: Fisk, sennep og sulfitt.  

 
Rein fra Kautokeino  

Viltbuljong, nøttesmør og hvitløk  
Inneholder: Melk og selleri. 

 
 

*** 
Brioche og vårløksmør  

Inneholder: Melk, hvete og egg.  

*** 
 

Laks fra Alta 
Grillet laks med fennikel 

Agurk, rødløk, pepperrot og rug 
Eggekrem 

Inneholder: Fisk, sulfitt, hvete, rug, malt, egg og smør. 

 
Kveite fra Loppa  

Marinert kveite, kjernemelk, gressløk og granateple.  
Rock chives.   

Inneholder: Fisk og melk. 
 

Kongekrabbe fra Honningsvåg  
Kongekrabbe, pasta, erter, gresskar og løk buljong.  

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



 

 

 

 

 

*** 

Så hviler vi 
Eple, geitost og rødbet. 

Inneholder: Hvete, egg og melk. 
 

 *** 

Rype fra Tana  
Pannestekt rypebryst. Selleri. Rosenkål. Kremet rypesaus.  

Inneholder: Selleri, melk og sulfitt. 
 

Rein fra Kautokeino  
Steinsoppskum. Sopp. Kål. Kålrabi. Tyttebærsaus.  

Inneholder: Selleri og sulfitt. 
 

Norske oster  
Pekannøtter, tindved marmelade, sitronmelissehonning og 

knekkebrød.  
Inneholder: Hvete, havre, sesam og pekan.  

 
Solbær fra Sorrisniva  

Variasjon på solbær. Kaffe og mørk sjokolade.  
Inneholder: melk, egg, soya og hvete. 

 
Petit Four  

Makron med hvit sjokolade og multebær.  
Sjokoladekonfekt med brunost fra Aaland Gård. 

Hasselnøtt kule.  
Inneholder: Mandel, soya, melk, hasselnøtter 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. 

 


