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12 + 6
6 ampolles més de regal

per la compra de 12

Enviament de franc!
MASET 
BEST OFF
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BEST OFF Blancs OFERTA 12 + 6 6 AMPOLLES MÉS DE REGAL
PER LA COMPRA DE 12

PREU 18 AMPOLLES OFERTA 18 AMPOLLES

87,30 € 58,20 €

4,85 € amp. 3,24 € amp.

PREU 18 AMPOLLES OFERTA 18 AMPOLLES

118,80 € 79,20 €

6,60 € amp. 4,40 € amp.

PREU 18 AMPOLLES OFERTA 18 AMPOLLES

147,60 € 98,40 €

8,20 € amp. 5,47 € amp.

PREU 18 AMPOLLES OFERTA 18 AMPOLLES

107,10 € 71,40 €

5,95 € amp. 3,97 € amp.

PREU 18 AMPOLLES OFERTA 18 AMPOLLES

179,10 € 119,40 €

9,95 € amp. 6,64 € amp.

PREU 18 AMPOLLES OFERTA 18 AMPOLLES

102,60 € 68,40 €

5,70 € amp. 3,80 € amp.

Origen 0352

COLLITA

DO Catalunya
Macabeu i garnatxa blanca

12 % vol.

Tipus:  Afruitat Alcohol: ••••••• 

Cos: •••••••  Tanins: ••••••
Dolçor: •••••••  Acidesa:  ••••••••• 
L’Origen és un sincer homenatge als tradicionals 
mètodes d’elaboració artesanals de les masies 
del Penedès, antigues cases pairals autosuficients 
arrelades al territori. La crònica viva d’un passat 
remot. Un art transmès de generació en generació 
que ens permet gaudir a taula de l’essència 
d’aquests coneixements ancestrals. Sens 
dubte, l’autèntic bressol dels nostres vins.

Blanc de Blancs 0354

COLLITA

DO Penedès
Xarel·lo

11,5 % vol.

Tipus:  Lleuger  Alcohol: •••••••
Cos:  ••••••  Tanins: ••••••
Dolçor:  •••••• Acidesa: •••••••••
A mig camí entre Barcelona i Tarragona, a l’abric 
d’una doble serralada, creixen els nostres ceps de 
xarel·lo. Una fèrtil terra on vinya i blat es donen la mà, 
la vella garrofera observa i l’olivera delimita el pla. 
Referents impertèrrits d’un passat d’història i labor 
humana. Simfonia de matisos en una terra mil·lenària 
que ens ofereix el seu tresor més preuat, un vi de 
primera premsada únic per la seva frescor. Essència i 
singularitat d’una varietat amb denominació d’origen.

Flor de Mar 0355

COLLITA

DO Penedès
Chardonnay

11,5 % vol.

Tipus:  Afruitat  Alcohol: •••••••
Cos: ••••••• Tanins: ••••••
Dolçor: •••••• Acidesa: ••••••••
Exquisit vi blanc fruit de les nostres vinyes de més de 
30 anys ubicades a la zona alta del Penedès. Un entorn 
natural únic de clima prelitoral que juntament amb el 
nostre sistema d’elaboració tradicional, li proporcionen 
la frescor i les exòtiques aromes de fruita tropical 
característiques de la prestigiosa varietat chardonnay.

Viña Selena 0357

COLLITA SEMIDOLÇ

DO Catalunya
Macabeu i garnatxa blanca

11,5 % vol.

Tipus:  Afruitat  Alcohol: •••••••
Cos: ••••••••  Tanins: ••••••
Dolçor:  ••••••••  Acidesa:  ••••••••
Amb lluna nova, creixent, plena o minvant, Selene, la 
deessa grega de la lluna, no perd de vista les nostres 
vinyes de macabeu i garnatxa blanca. Gràcies a la 
seva protecció i al most flor dels raïms seleccionats 
obtenim aquest vi fresc i afruitat que endolcim 
lleugerament amb most de raïm. Autèntiques llàgrimes 
dels déus per gaudir de la màgia del mediterrani.

Verdejo Ibericus 0356

COLLITA 

IGP Vino de la Tierra de Castilla y León
Verdejo

12 % vol.

Tipus:  Afruitat Alcohol: •••••••
Cos: •••••• Tanins: ••••••
Dolçor: •••••• Acidesa: •••••••••
La verdejo és una de les varietats blanques 
més representatives i singulars de la península 
Ibèrica. Adaptada perfectament a la sequera i als 
terrenys poc fèrtils i argilosos de Castilla y León, 
ens ofereix vins intensament aromàtics i amb un 
lleuger i fragant fons a fonoll. Unes característiques 
úniques que volem perpetuar amb la gamma Maset 
Ibericus, l’aposta del celler per la biodiversitat 
i la conservació de les varietats autòctones.

Verdejo Abadia M. 03581

COLLITA

Vi singular
Verdejo

11 % vol.

Tipus:  Afruitat Alcohol: ••••••
Cos: ••••••• Tanins: ••••••
Dolçor: ••••••• Acidesa: •••••••••
Vi blanc d’agulla natural (mètode Charmat) elaborat 
amb el most flor de raïm verdejo i fermentat a baixa 
temperatura. Aquest delicat procés d’elaboració ens 
permet obtenir un vi blanc fresc i afruitat, amb una 
bombolla fina i ben integrada, respectant al màxim les 
exòtiques i fragants aromes tropicals de la varietat.

La Sínia 03591

CRIANÇA 2017

DO Penedès
Xarel·lo

8 mesos de criança en bota d’acàcia 

11,5 % vol.

Tipus:  Madur  Alcohol:  •••••••
Cos:  •••••••  Tanins:  •••••••
Dolçor:  •••••••  Acidesa:  ••••••••• 

Gira la sínia com la roda del temps. Sense fi, marcant el seu ritme natural. 
Primavera, estiu, tardor i hivern. Un vell compàs que ens connecta amb la saviesa 
de la terra i els seus cicles. Un viatge al país dels nostres ancestres, font de 
respostes i solucions inesgotable. La natura ens crida. És hora de tornar a recuperar 
la nostra essència.

La Soledad 03592

CRIANÇA 2017

DO Penedès
Chardonnay

8 mesos de criança en bota de roure americà 

11,5 % vol.

Tipus:  Madur  Alcohol:  •••••••
Cos:  •••••••  Tanins:  •••••••
Dolçor:  •••••••  Acidesa:  ••••••••• 

La Soledad és un petit homenatge a les dones de postguerra. Un cant a l’esforç, 
tenacitat i perseverança de tota una generació de veus silenciades en la història. 
Un vi carregat de bellesa, però també de reivindicació. Empoderades, vives, 
lluitadores i plenes. És hora de restablir el relat femení. És hora de recuperar la veu 
de la Soledad.

NOVETAT!

NOVETAT!

PREU 18 AMPOLLES OFERTA 18 AMPOLLES

197,10 € 131,40 €

10,95 € amp. 7,30 € amp.

PREU 18 AMPOLLES OFERTA 18 AMPOLLES

210,60 € 140,40 €

11,70 € amp. 7,80 € amp.
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OFERTA 12 + 6 6 AMPOLLES MÉS DE REGAL
PER LA COMPRA DE 12
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BEST OFF Rosats

PREU 18 AMPOLLES OFERTA 18 AMPOLLES

94,50 € 63,00 €

5,25 € amp. 3,50 € amp.

PREU 18 AMPOLLES OFERTA 18 AMPOLLES

129,60 € 86,40 €

7,20 € amp. 4,80 € amp.

PREU 18 AMPOLLES OFERTA 18 AMPOLLES

129,60 € 86,40 €

7,20 € amp. 4,80 € amp.

PREU 18 AMPOLLES OFERTA 18 AMPOLLES

147,60 € 98,40 €

8,20 € amp. 5,47 € amp.

PREU 18 AMPOLLES OFERTA 18 AMPOLLES

179,10 € 119,40 €

9,95 € amp. 6,64 € amp.

PREU 18 AMPOLLES OFERTA 18 AMPOLLES

179,10 € 119,40 €

9,95 € amp. 6,64 € amp.

PREU 18 AMPOLLES OFERTA 18 AMPOLLES

94,50 € 63,00 €

5,25 € amp. 3,50 € amp.

PREU 18 AMPOLLES OFERTA 18 AMPOLLES

99,00 € 66,00 €

5,50 € amp. 3,67 € amp.

Viña Selena 0367

COLLITA SEMIDOLÇ

DO Catalunya
Carinyena i ull de llebre

12 % vol.

Tipus:  Afruitat Alcohol:  •••••••
Cos: •••••••• Tanins: ••••••
Dolçor: •••••••• Acidesa:  ••••••••
Sota la protecció de Selene, deessa grega de la 
lluna, creixen les nostres vinyes de carinyena i ull 
de llebre. La brisa nocturna i la suau llum de la lluna 
acaronen els nostres raïms proporcionant aquest vi 
fresc, lleuger i d’agradable sabor afruitat. Un rosat 
semidolç, fruit de llàgrimes de raïm, perfecte per 
gaudir de les llargues nits d’estiu mediterrànies.

Origen 0362

COLLITA

DO Catalunya
Carinyena i ull de llebre

12 % vol.

Tipus:  Afruitat Alcohol:  •••••••
Cos: ••••••• Tanins: ••••••
Dolçor: ••••••• Acidesa:  •••••••••
L’Origen rosat és el resultat de més de 300 anys de 
passió per a l’elaboració del vi. La viva història d’una 
família lligada a una terra amb una tradició vinícola 
mil·lenària. El fruit d’aquell somni de generacions 
passades a qui rendim homenatge. Un rosat que 
conjuga tot el saber dels nostres avantpassats amb 
les tècniques contemporànies més innovadores.

Merlot Rosé 0364

COLLITA

DO Penedès
Merlot

12 % vol.

Tipus:  Lleuger Alcohol:  •••••••
Cos: •••••• Tanins: ••••••
Dolçor: •••••• Acidesa:  •••••••••
Atrapades en un dolç somni, les llàgrimes de Merlot Rosé reflecteixen 
pàl·lids centelleigs de llum. Delicades i embriagadores fragàncies 
a tarongina i a rosa fresca ens envolten en una agradable sensació 
onírica. Plaer eteri al paladar per a satisfacció de l’ànima.

Merlot 0363

COLLITA

DO Penedès
Merlot

12 % vol.

Tipus:  Afruitat Alcohol:  •••••••
Cos: ••••••• Tanins: ••••••
Dolçor: •••••• Acidesa:  •••••••••
Entre la serralada prelitoral i les petites planes de la costa mediterrània 
neix Merlot. Les nostres vinyes, plantades en orientació sud, 
reben la frescor de la brisa marina i l’intens sol d’estiu permetent 
als seus fruits madurar lentament fins a obtenir la dolçor òptima. 
Sinergia lírica i sensorial que conserva l’essència d’una terra.

Gran Roble 03750

RESERVA 2015

DO Penedès
Ull de llebre

Llarga criança en bota i afinament en ampolla

14 % vol.

Tipus:  Madur Alcohol:  ••••••••
Cos: •••••••• Tanins: ••••••••
Dolçor: •••••• Acidesa:  •••••••••
Vi negre elaborat a partir de la varietat ull de 
llebre de dues subzones del Penedès. El raïm de 
la plana, més proper al mediterrani, ens regala 
aromes florals i afruitades mentre que el raïm del 
Penedès superior, que creix en petites terrasses a 
uns 400 m d’altitud, li aporta frescor i estructura. 
El seu pas per bota arrodoneix el buquet.

Origen 0372

COLLITA 2018

DO Catalunya
Ull de llebre

13 % vol.

Tipus:  Afruitat Alcohol:  ••••••••
Cos: ••••••• Tanins: •••••••
Dolçor: •••••• Acidesa:  •••••••••
L’Origen és el nostre més sentit homenatge a 
l’esforç de totes aquelles persones que durant 
segles van treballar la terra i van configurar amb 
les seves mans el paisatge que avui coneixem. Món 
de pedra seca, terra de pas, mar de vinya, país de 
tradicions, l’autèntic bressol dels nostres vins.

Roble 03742

CRIANÇA 2017

DO Catalunya
Ull de llebre

Criança en bota i afinament en ampolla

13,5 % vol.

Tipus:  Madur Alcohol:  ••••••••
Cos: •••••••• Tanins: ••••••••
Dolçor: •••••• Acidesa:  •••••••••
Vi negre de la varietat ull de llebre amb una intensa 
criança en botes noves de roure francès i americà. 
La utilització de botes noves, en comptes de velles, 
aporta un traspàs més ràpid d’aromes i tanins al vi. 
Aquest tradicional procés d’elaboració ens proporciona 
un vi afruitat i enèrgic amb els característics 
matisos torrats del seu intens pas per bota.

Cabernet 
Sauvignon 03751

RESERVA 2015

DO Penedès
Cabernet sauvignon

Llarga criança en bota i afinament en ampolla

13,5 % vol.

Tipus:  Intens Alcohol:  •••••••••
Cos: ••••••••• Tanins: •••••••••
Dolçor: •••••• Acidesa:  •••••••••
Al bell mig del Penedès, entre vells camins carregats 
d’història, creixen els nostres ceps de cabernet 
sauvignon. Una terra d’acollida que fa més de 40 anys 
va donar la benvinguda a aquesta excepcional varietat. 

Gran Origen 03741

CRIANÇA 2016

DO Catalunya
Cabernet sauvignon

Criança en bota i afinament en ampolla

13,5 % vol.

Tipus:  Intens Alcohol:  •••••••••
Cos: •••••••• Tanins: ••••••••
Dolçor: •••••• Acidesa:  •••••••••
Vi negre elaborat amb la varietat cabernet sauvignon 
de dues parcel·les ben diferenciades. Els raïms de 
la plana litoral, més pròxims al mar, ens aporten 
suavitat, dolçor (major presència d’alcohol i sucres) 
i el característic toc salí mediterrani, mentre que els 
raïms de la serralada prelitoral, que creixen a més 
altitud, ens proporcionen frescor, aromes i estructura. 

Viña Selena 0377

COLLITA SEMIDOLÇ 2018

DO Catalunya
Carinyena i ull de llebre

13 % vol.

Tipus:  Afruitat Alcohol:  ••••••••
Cos: ••••••••• Tanins: •••••••
Dolçor: •••••••• Acidesa:  ••••••••
Banyats per la delicada llum de l’astre de la nit, 
els raïms d’ull de llebre reben l’influx de Selene, la 
deessa grega de la lluna. Els seus raigs acompanyen 
el creixement dels ceps i omplen de somnis els seus 
fruits. Un vi negre semidolç, afruitat i refrescant, 
obtingut del most flor del raïm, que el seduirà i 
el transportarà a llocs onírics desconeguts.

PREU 18 AMPOLLES OFERTA 18 AMPOLLES

144,90 € 96,60 €

8,05 € amp. 5,37 € amp.

PREU 18 AMPOLLES OFERTA 18 AMPOLLES

144,90 € 96,60 €

8,05 € amp. 5,37 € amp.

BEST OFF NegresOFERTA 12 + 6 6 AMPOLLES MÉS DE REGAL
PER LA COMPRA DE 12
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BEST OFF Negres OFERTA 12 + 6 6 AMPOLLES MÉS DE REGAL
PER LA COMPRA DE 12

PREU 18 AMPOLLES OFERTA 18 AMPOLLES

144,90 € 96,60 €

8,05 € amp. 5,37 € amp.

PREU 18 AMPOLLES OFERTA 18 AMPOLLES

172,80 € 115,20 €

9,60 € amp. 6,40 € amp.

PREU 18 AMPOLLES OFERTA 18 AMPOLLES

179,10 € 119,40 €

9,95 € amp. 6,64 € amp.

PREU 18 AMPOLLES OFERTA 18 AMPOLLES

253,80 € 169,20 €

14,10 € amp. 9,40 € amp.

PREU 18 AMPOLLES OFERTA 18 AMPOLLES

197,10 € 131,40 €

10,95 € amp. 7,30 € amp.

PREU 18 AMPOLLES OFERTA 18 AMPOLLES

233,10 € 155,40 €

12,95 € amp. 8,64 € amp.

PREU 18 AMPOLLES OFERTA 18 AMPOLLES

108,90 € 72,60 €

6,05 € amp. 4,04 € amp.

PREU 18 AMPOLLES OFERTA 18 AMPOLLES

202,50 € 135,00 €

11,25 € amp. 7,50 € amp.

PREU 18 AMPOLLES OFERTA 18 AMPOLLES

250,20 € 166,80 €

13,90 € amp. 9,27 € amp.

PREU 18 AMPOLLES OFERTA 18 AMPOLLES

118,80 € 79,20 €

6,60 € amp. 4,40 € amp.

Graciano Ibericus 03735

SEMICRIANÇA 2018

Vi singular
Morastell (graciano)

Curta criança en bota

13,5 % vol.

Tipus:  Intens Alcohol:  •••••••••
Cos: ••••••••• Tanins: •••••••••
Dolçor: •••••• Acidesa:  •••••••••
El morastell és una de les varietats negres més 
singulars i perfumades de la península Ibèrica. 
Poc valorada fins no fa gaire temps pel seu baix 
rendiment, avui torna a poblar les grans cadenes 
muntanyoses del nord del territori. Exuberància, 
acidesa i color. Unes característiques úniques que 
volem perpetuar a través de la gamma Maset Ibericus.

Abadía Antigua 0472

COLLITA 2018

IGP Vino de la Tierra de Castilla
Sirà

13,5 % vol.

Tipus:  Intens Alcohol:  •••••••••
Cos: ••••••••• Tanins: ••••••••
Dolçor: •••••• Acidesa:  •••••••••
Vi negre de Castilla la Mancha, una zona ideal per al 
cultiu de la vinya, ja que el rendiment per hectàrea no 
és molt elevat. A més, la seva escassa pluviometria 
i la gran insolació que reben les seves vinyes, fan 
que els vins que obtenim en aquesta zona siguin 
vins intensos, amb bon equilibri i estructura.

Cosecha 2172

COLLITA 2018

DO Ribera del Duero
Tinta del país (ull de llebre)

14 % vol.

Tipus:  Intens Alcohol:  •••••••••
Cos: ••••••••• Tanins: •••••••••
Dolçor: •••••• Acidesa:  •••••••••
Vi amb Denominació d’Origen Ribera del 
Duero que destaca pels gustos i aromes del 
raïm ull de llebre. Afruitat i equilibrat, és ideal 
per començar a conèixer el sabor propi d’una 
regió vinícola que gaudeix de molt prestigi.

Syrah 0378

RESERVA 2015

DO Catalunya
Sirà

Llarga criança en bota i afinament en ampolla

14 % vol.

Tipus:  Intens Alcohol:  •••••••••
Cos: •••••••• Tanins: •••••••••
Dolçor: •••••• Acidesa:  •••••••••
Vi elaborat amb raïm de la varietat sirà cultivat en 
vinyes àrides de la serralada prelitoral, a 400 m 
d’altitud. Un paratge vinícola mil·lenari banyat 
per la llum del mediterrani i acaronat per la suau 
trobada de dos vents dominants, el cerç i el garbí.

Crianza 2174

CRIANÇA 2016

DO Ribera del Duero
Tinta del país (ull de llebre)

Criança en bota i afinament en ampolla

14 % vol.
Tipus:  Intens Alcohol:  •••••••••
Cos: ••••••••• Tanins: •••••••••
Dolçor: •••••• Acidesa:  •••••••••
Vi negre elegant, saborós i equilibrat que sap 
combinar la potència de la varietat ull de llebre 
amb les aportacions del seu pas per bota. Un 
autèntic luxe per als paladars més exigents.

Tempranillo 0393

SEMICRIANÇA 2018

DOCa Rioja
Ull de llebre

Curta criança en bota i afinament en ampolla

13,5 % vol.

Tipus:  Madur Alcohol:  ••••••••
Cos: ••••••• Tanins: ••••••••
Dolçor: •••••• Acidesa:  •••••••••
Vi negre elaborat seguint el tradicional sistema de 
“madurat” de La Rioja. Un breu pas per bota, de 4 a 6 
mesos, ideal per obtenir la complexitat i elegància de 
la criança sense perdre la vivacitat i la frescor de la 
fruita. Un singular procés, hereu de la llarga tradició 
vitivinícola de la zona, que ens permet gaudir de cada 
gota d’aquest meravellós vi. Tot un clàssic de La Rioja.

Crianza 0394

CRIANÇA 2016

DOCa Rioja
Ull de llebre

Criança en bota i afinament en ampolla

13,5 % vol.

Tipus:  Madur Alcohol:  ••••••••
Cos: •••••••• Tanins: ••••••••
Dolçor: •••••• Acidesa:  •••••••••
A La Rioja, on el riu Ebre serpenteja entre vinyes 
velles, creixen plàcidament els raïms d’ull de llebre 
a l’espera de la verema. La unió perfecta entre la 
terra i l’home, la tradició i la modernitat. Un viatge als 
orígens, a l’essència sàvia, on els sentits desperten 
de nou i permeten gaudir d’aquest tresor vinícola. 

Mas Viló 2372

SEMICRIANÇA 2018

DOQ Priorat
Garnatxa i carinyena

Criança en bota i afinament en ampolla

14,5 % vol.

Tipus:  Intens Alcohol:  •••••••••
Cos: ••••••••• Tanins: •••••••••
Dolçor: ••••••• Acidesa:  •••••••••
Damunt de sòls de llicorella de mil colors, en costers 
i feixes de pendents pronunciats, creixen els nostres 
ceps de garnatxa i carinyena. Un espai batut per les 
tonalitats fosques, brillants i lluents de la pissarra, 
amb matisos ferruginosos, vermellosos i rovellats. 
Una terra àrida, on gent d’admirable tenacitat llaura 
amb mula i verema a mà. El viu reflex del Priorat.

Natura 0373

CRIANÇA ECOLÒGIC 2015

DO Penedès
Ull de llebre

Criança en bota i afinament en ampolla

13 % vol.

Tipus:  Madur Alcohol:  ••••••••
Cos: •••••••• Tanins: ••••••••
Dolçor: •••••• Acidesa:  ••••••••
L’expressió màxima de la cura que Maset posa en 
totes les seves vinyes. A través d’una elaboració 
tradicional, en consonància amb el medi ambient 
s’obté un vi negre potent, saborós i ple de matisos.

Cosecha 0392

COLLITA 2019

DOCa Rioja
Ull de llebre

13 % vol.

Tipus:  Afruitat Alcohol:  •••••••
Cos: ••••••• Tanins: •••••••
Dolçor: ••••••• Acidesa:  ••••••••
Vi negre fruit de l’ancestral sistema de maceració carbònica tradicional 
de la Rioja. Tot un art recuperat i adaptat als nous temps que potencia 
extraordinàriament les aromes i tons florals del vi. La pura expressió de la 
joventut que la naturalesa i el saber fer s’encarreguen de renovar en cada collita.

MACERACIÓ

CARBÒNICA

Foc 03752

RESERVA 2015

DO Penedès
Merlot

Llarga criança en bota i afinament en ampolla

14 % vol.

Tipus:  Madur Alcohol:  ••••••••
Cos: ••••••••• Tanins: ••••••••
Dolçor: •••••• Acidesa:  ••••••••
Vi negre procedent de les nostres vinyes de merlot 
arrelades a la plana del Penedès on, gràcies a la 
influència del mar mediterrani i del sol d’estiu, els 
raïms aconsegueixen una maduració òptima. Un clima 
privilegiat que ens permet extreure la màxima expressió 
de la varietat i obtenir un vi elegant, fi i molt aromàtic.

PREU 18 AMPOLLES OFERTA 18 AMPOLLES

127,80 € 85,20 €

7,10 € amp. 4,74 € amp.
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BEST OFF Caves OFERTA 12 + 6 6 AMPOLLES MÉS DE REGAL
PER LA COMPRA DE 12

PREU 18 AMPOLLES OFERTA 18 AMPOLLES

157,50 € 105,00 €

8,75 € amp. 5,84 € amp.

PREU 18 AMPOLLES OFERTA 18 AMPOLLES

179,10 € 119,40 €

9,95 € amp. 6,64 € amp.

PREU 18 AMPOLLES OFERTA 18 AMPOLLES

206,10 € 137,40 €

11,45 € amp. 7,64 € amp.

PREU 18 AMPOLLES OFERTA 18 AMPOLLES

171,00 € 114,00 €

9,50 € amp. 6,34 € amp.

PREU 18 AMPOLLES OFERTA 18 AMPOLLES

206,10 € 137,40 €

11,45 € amp. 7,64 € amp.

PREU 18 AMPOLLES OFERTA 18 AMPOLLES

206,10 € 137,40 €

11,45 € amp. 7,64 € amp.

PREU 18 AMPOLLES OFERTA 18 AMPOLLES

111,60 € 74,40 €

6,20 € amp. 4,14 € amp.

PREU 18 AMPOLLES OFERTA 18 AMPOLLES

126,00 € 84,00 €

7,00 € amp. 4,67 € amp.

PREU 18 AMPOLLES OFERTA 18 AMPOLLES

117,90 € 78,60 €

6,55 € amp. 4,37 € amp.

PREU 18 AMPOLLES OFERTA 18 AMPOLLES

118,80 € 79,20 €

6,60 € amp. 4,40 € amp.

PREU 18 AMPOLLES OFERTA 18 AMPOLLES

144,90 € 96,60 €

8,05 € amp. 5,37 € amp.

PREU 18 AMPOLLES OFERTA 18 AMPOLLES

171,00 € 114,00 €

9,50 € amp. 6,34 € amp.

Nectar White 0331

RESERVA SEMISECO

DO Cava
Macabeu, xarel·lo i parellada

24 mesos de criança

11 % vol.

Tipus:  Lleuger Alcohol:  •••••••
Cos: ••••••• Tanins: ••••••
Dolçor: ••••••••• Acidesa:  ••••••••
Nectar White és el nostre exquisit cava elaborat 
per acompanyar les seves millors sobretaules. 
Floral, fresc i lleuger, combina perfectament 
amb postres i dolços moments. Caprici i regal 
dels déus per a delit del seu paladar.

Brut Nature 
Reserva Nu 0828

RESERVA ECOLÒGIC

DO Cava
Xarel·lo, macabeu i parellada

24 mesos de criança

11,5 % vol.

Tipus:  Lleuger Alcohol:  •••••••
Cos: ••••••• Tanins: ••••••
Dolçor: •••••• Acidesa:  •••••••••
De les nostres vinyes ecològiques de xarel·lo, macabeu 
i parellada, elaborem el nostre Brut Nature Reserva Nu. 
Un cava, amb 24 mesos de criança, que es revela tal 
com és: sense artificis, pur, genuí, autèntic; expressant 
amb respecte tot el sabor i les aromes del raïm. 

Semiseco 0311

TRADICIONAL

DO Cava
Macabeu, xarel·lo i parellada

12 mesos de criança

11 % vol.

Tipus:  Lleuger Alcohol:  •••••••
Cos: •••••• Tanins: ••••••
Dolçor: ••••••••• Acidesa:  ••••••••
La versió més dolça dels nostres caves d’anyada 
tradicionals. Un assemblatge de xarel·lo, macabeu 
i parellada, amb un mínim d’un any de repòs en 
rimes, arrodonit amb un delicat licor d’expedició 
elaborat especialment pel nostre mestre de celler. 
L’entrada més suau i dolça al món de les bombolles.

Semiseco Reserva 0321

RESERVA

DO Cava
Macabeu, xarel·lo i parellada

24 mesos de criança

11 % vol.

Tipus:  Lleuger Alcohol:  •••••••
Cos: ••••••• Tanins: ••••••
Dolçor: ••••••••• Acidesa:  ••••••••
Semiseco Reserva és la dolça benvinguda a la màgia 
de les bombolles i de les llargues criances. Un cava 
suau i llaminer, amb 24 mesos de criança, que exalça 
la llarga tradició d’escumosos del celler. La dolça 
recompensa a una tradició familiar centenària.

Brut 0313

TRADICIONAL

DO Cava
Macabeu, xarel·lo i parellada

12 mesos de criança

11 % vol.

Tipus:  Lleuger Alcohol:  •••••••
Cos: •••••• Tanins: ••••••
Dolçor: ••••••• Acidesa:  •••••••••
Brut és un dels nostres caves tradicionals més 
emblemàtics. Elaborat amb un assemblatge 
especial de xarel·lo, macabeu i parellada pel 
nostre mestre de celler i amb un mínim d’un any 
de repòs en rimes, obtenim aquest escumós suau, 
fresc i ric en matisos. Sens dubte, un bon exemple 
del caràcter mediterrani del nostre celler. 

Brut Reserva 0323

RESERVA

DO Cava
Macabeu, xarel·lo i parellada

24 mesos de criança

11 % vol.

Tipus:  Lleuger Alcohol:  •••••••
Cos: ••••••• Tanins: ••••••
Dolçor: ••••••• Acidesa:  •••••••••
Brut Reserva és un dels nostres caves més tradicionals. 
Elaborat amb les varietats autòctones macabeu, 
xarel·lo i parellada, i després d’una segona fermentació 
en ampolla i 24 mesos de criança, ens sorprèn amb 
la seva complexitat, generositat i elegància.

Brut Nature 0314

TRADICIONAL

DO Cava
Macabeu, xarel·lo i parellada

12 mesos de criança

11 % vol.

Tipus:  Lleuger Alcohol:  •••••••
Cos: •••••• Tanins: ••••••
Dolçor: •••••• Acidesa:  •••••••••
Brut Nature és el nostre cava d’anyada elaborat 
amb el mètode tradicional de segona fermentació 
en ampolla, heretat del 1917. Un escumós 
elegant i fresc, amb un mínim d’un any de repòs 
en rimes, que explica perfectament la història 
i tradició del nostre celler en l’elaboració de 
caves amb un marcat caràcter mediterrani.

Brut Nature Reserva 0324

RESERVA

DO Cava
Macabeu, xarel·lo i parellada

24 mesos de criança

11 % vol.

Tipus:  Lleuger Alcohol:  •••••••
Cos: ••••••• Tanins: ••••••
Dolçor: •••••• Acidesa:  •••••••••
Brut Nature Reserva és el fidel reflex d’una tradició 
centenària. Un escumós, amb més de 100 anys 
d’història, que ens delecta amb la seva complexitat, 
distinció i elegància. L’extraordinària benvinguda a les 
llargues criances i al seu increïble ventall d’aromes.

Zero 02601

ESCUMÓS SENSE ALCOHOL

Airén, verdejo i moscatell

0 % vol.

Tipus:  Lleuger Alcohol:  •••••
Cos: ••••••• Tanins: ••••••
Dolçor: •••••••• Acidesa:  ••••••••
Zero és el nostre primer vi escumós sense alcohol. 
Elaborat amb un nou mètode de desalcoholització, 
aconseguim conservar totes les propietats 
antioxidants i cardiovasculars beneficioses per a 
la salut sense renunciar a tot el seu sabor i aromes 
naturals. El producte ideal per a tots aquells 
que els agrada cuidar-se i gaudir de la vida.

Brut Rosé Nu 0829

TRADICIONAL ECOLÒGIC

DO Cava
Trepat i garnatxa

12 mesos de criança

11,5 % vol.

Tipus:  Lleuger Alcohol:  •••••••
Cos: •••••••• Tanins: ••••••
Dolçor: ••••••• Acidesa:  ••••••••
Amb l’objectiu de preservar l’equilibri natural 
de la flora i la fauna del nostre entorn, elaborem 
el nostre Brut Rosé Nu amb trepat i garnatxa 
procedent d’agricultura ecològica. Un cava rosat, 
amb 12 mesos de criança, que es revela tal com 
és: sense artificis, pur, genuí, autèntic; expressant 
amb respecte tot el sabor i les aromes del raïm.

Brut Rosé 0316

TRADICIONAL

DO Cava
Trepat i garnatxa

12 mesos de criança

11 % vol.

Tipus:  Lleuger Alcohol:  •••••••
Cos: ••••••• Tanins: ••••••
Dolçor: ••••••• Acidesa:  ••••••••
Brut Rosé és el nostre cava d’anyada elaborat 
amb les varietats tradicionals trepat i garnatxa 
negra. Dos excepcionals raïms negres que ens 
aporten cos, estructura i subtils records de fruita 
vermella i sotabosc mediterrani. L’honest reflex 
dels històrics escumosos del nostre celler.

Brut Reserva Nu 0827

RESERVA ECOLÒGIC

DO Cava
Xarel·lo, macabeu i parellada

24 mesos de criança

11,5 % vol.

Tipus:  Lleuger Alcohol:  •••••••
Cos: ••••••• Tanins: ••••••
Dolçor: ••••••• Acidesa:  •••••••••
Amb el ferm compromís de treballar de manera 
sostenible, elaborem el nostre cava Brut Reserva 
Nu amb xarel·lo, macabeu i parellada procedent 
de les nostres vinyes ecològiques. Un cava, amb 
24 mesos de criança, que es revela tal com és: 
sense artificis, pur, genuí, autèntic; expressant 
amb respecte tot el sabor i les aromes del raïm.
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BEST OFF Caves

PREU 36 AMPOLLES OFERTA 36 AMPOLLES

88,20 € 58,80 €

2,45 € amp. 1,64 € amp.

PREU 36 AMPOLLES OFERTA 36 AMPOLLES

97,20 € 64,80 €

2,70 € amp. 1,80 € amp.

PREU 36 AMPOLLES OFERTA 36 AMPOLLES

102,60 € 68,40 €

2,85 € amp. 1,90 € amp.

PREU 36 AMPOLLES OFERTA 36 AMPOLLES

100,80 € 67,20 €

2,80 € amp. 1,87 € amp.

PREU 18 AMPOLLES OFERTA 18 AMPOLLES

179,10 € 119,40 €

9,95 € amp. 6,64 € amp.

PREU 18 AMPOLLES OFERTA 18 AMPOLLES

233,10 € 155,40 €

12,95 € amp. 8,64 € amp.

Vintage 0334

BRUT NATURE GRAN RESERVA

DO Cava
Macabeu, xarel·lo i parellada

36 mesos de criança

11,5 % vol.

Tipus:  Madur Alcohol:  •••••••
Cos: •••••••• Tanins: ••••••
Dolçor: •••••• Acidesa:  ••••••••
D’una selecció de les millors vinyes de macabeu, 
xarel·lo i parellada neix el nostre cava més tradicional. 
Elaborat seguint les tècniques artesanals més 
antigues combinades amb la tecnologia més 
innovadora, Vintage és el resultat d’envasar el 
temps. Un llarg i laboriós procés de més de 36 
mesos que ens permet convertir el vi en aquest 
gran cava. El veritable fruit de la perseverança.

Aurum 0327

BRUT NATURE RESERVA

DO Cava
Xarel·lo i chardonnay

24 mesos de criança

11 % vol.

Tipus:  Lleuger Alcohol:  •••••••
Cos: ••••••• Tanins: ••••••
Dolçor: •••••• Acidesa:  •••••••••
Aurum, or en llatí, és el nom que unifica en una sola 
paraula l’exquisidesa i la tradició de Cellers Maset. 
Un cava en què s’aprecia la vivacitat i la frescor de la 
chardonnay i tot el cos i l’estructura del xarel·lo del 
Penedès. Dues varietats que mariden perfectament 
per regalar-nos aquesta petita joia del nostre celler.

Millor Brut Nature
al Campionat Internacional de 
Champagnes i Escumosos 

Tostada Baviera 1065

ESTIL ALEMANY (WEISSBIER DUNKEL)

IGP Bayerisches Bier
Blat i ordi

5,4 % vol.

50 cl

El 3 d’abril de 1516, Guillem IV, Duc de Baviera, va 
anunciar la “llei de puresa” i va prohibir el blat en 
qualsevol ús que no fos l’elaboració del pa. Uns 
segles més tard, aixecada la prohibició, els nostres 
mestres cervesers tornen a elaborar les famoses 
Weißbier, cerveses artesanals de blat, com abans. 
Lleugerament dolces, amb malts subtilment 
torrats, sense filtrar i amb poc llúpol; la combinació 
perfecta per gaudir de tot el sabor d’un cereal amb 
caràcter. La llarga espera ha valgut la pena.

Rubia 1015

ESTIL BELGA (ABADIA)

Ordi

Doble malta

Doble fermentació

No filtrada

8 % vol.

33 cl

Gairebé 10 segles de tradició avalen als monjos 
cistercencs en l’elaboració de la cervesa d’abadia. 
Un art mil·lenari que ha evolucionat fins als 
nostres dies sense perdre l’essència del seu 
passat més artesanal. Unes característiques que, 
junt amb una selecció dels millors ordis, la doble 
fermentació i la manca de filtratge, ens permeten 
obtenir una cervesa actual amb cos i intens sabor. 
Elaborada amb saber per gaudir-la amb saviesa.

Rubia Baviera 1055

ESTIL ALEMANY (WEISSBIER)

IGP Bayerisches Bier
Blat i ordi

5,3 % vol.

50 cl

Cervesa artesanal de blat elaborada seguint la recepta 
que els mestres cervesers de Baviera (Alemanya) van 
preservar durant els segles en què l’ús d’aquest cereal 
es va limitar, exclusivament, a l’elaboració de pa. 
Coneguda com Weißbier o cervesa blanca, destaca per 
la seva aparença tèrbola i el seu sabor lleugerament 
dolç. Una singular cervesa, anhelada durant anys, que 
avui podem tornar a gaudir en tota la seva esplendor.

Tostada 1025

ESTIL BELGA (ABADIA)

Ordi

Triple malta

Doble fermentació

No filtrada

8 % vol.

33 cl

“Cal viure del treball de les nostres mans”, deien els 
monjos cistercencs de l’abadia de Val-Dieu mentre 
elaboraven la seva cervesa. Avui, 700 anys més tard, 
recuperem el seu llegat i mantenim la filosofia que la va 
veure néixer: el treball artesanal. Una peculiaritat que, al 
costat de la seva segona fermentació en ampolla i l’ús 
d’aigua d’una deu i de malts torrats, ens permet gaudir 
d’una cervesa actual d’intens cos i un sabor prolongat.

London 1076

ESTIL ANGLÈS (IPA)

Ordi

33 cl

6 % vol.

Cervesa anglesa Indian Pale Ale (IPA) elaborada seguint la recepta 
original del britànic George Hodgson, qui el 1790 va crear una cervesa 
amb més llúpol i alcohol perquè aguantés el llarg viatge per mar entre 
London i les East Indies (Índies Orientals). Un estil més amarg, amb 
més cos i més refrescant que ens transporta a sabors d’abans.

L’avi Pau 033411

BRUT NATURE GRAN RESERVA

DO Cava
Macabeu, xarel·lo, parellada i chardonnay

36 mesos de criança

Producció limitada 20.325 ampolles

11,5 % vol.

Tipus:  Madur Alcohol:  •••••••
Cos: ••••••••  Tanins: ••••••
Dolçor: ••••••  Acidesa:  ••••••••
El 6 de juny de 1777 neix Pau Massana, fill de masovers i el primer membre de la 
família en néixer a la finca Maset del Lleó. Aquest cava L’avi Pau gran reserva és 
l’homenatge de l’actual família a la primera generació de la nissaga. La llavor 
original d’un somni de més de dos segles que continua avui més viu que mai.
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PREU 18 AMPOLLES OFERTA 18 AMPOLLES

269,10 € 179,40 €

14,95 € amp. 9,97 € amp.

PREU 36 AMPOLLES OFERTA 36 AMPOLLES

100,80 € 67,20 €

2,80 € amp. 1,87 € amp.

BEST OFF CervesesOFERTA 12 + 6 6 AMPOLLES MÉS DE REGAL
PER LA COMPRA DE 12 OFERTA 24+ 12 12 AMPOLLES MÉS DE REGAL

PER LA COMPRA DE 24
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BEST OFF Especials OFERTA 4 + 2 2 AMPOLLES MÉS DE REGAL
PER LA COMPRA DE 4

PREU 6 AMPOLLES OFERTA 6 AMPOLLES

89,70 € 59,80 €

14,95 € amp. 9,97 € amp.

PREU 6 AMPOLLES OFERTA 6 AMPOLLES

119,70 € 79,80 €

19,95 € amp. 13,30 € amp.

1917 0335

GRAN RESERVA 2014

DO Cava
Macabeu, xarel·lo, parellada i pinot noir 

36 mesos de criança

11,5 % vol.

Tipus:  Madur Alcohol:  •••••••
Cos: •••••••• Tanins: ••••••
Dolçor: •••••• Acidesa:  ••••••••
Aquest cava és el nostre especial homenatge a Josep Massana Carbó, qui l’any 1917 
va elaborar el primer cava a la finca Maset del Lleó. Un segle després, amb aquest 
gran cava volem exaltar el nostre més merescut reconeixement al seu llegat.

1777 03765

RESERVA 2014 

DO Penedès
Ull de llebre

Llarga criança en bota i afinament en ampolla

Producció limitada 12.914 ampolles

13 % vol.

Tipus:  Madur Alcohol:  ••••••••
Cos: •••••••• Tanins: ••••••••
Dolçor: •••••• Acidesa:  ••••••••
Com a homenatge als fundadors de la dinastia Massana l’any 1777, hem 
aplicat les tècniques més tradicionals al nostre millor raïm ull de llebre. Tot 
un llegat d’elaboració que converteix aquest vi en la nostra insígnia.

Clos Viló 2374

CRIANÇA 2017

DOQ Priorat
Carinyena i garnatxa

Fermentació en àmfora i llarga criança en bota

14,5 % vol.

Tipus:  Intens Alcohol:  •••••••••
Cos: •••••••••• Tanins: •••••••••
Dolçor: •••••• Acidesa:  •••••••••
A cavall entre el camp de Tarragona i les terres de 
l’Ebre, sota la imponent serra del Montsant, el Priorat 
sorgeix abruptament de la terra. Envoltats de moles 
de més de 1.000 metres d’altitud, els ceps vells 
de carinyena i garnatxa cobreixen els vertiginosos 
costers de llicorella de la finca Sant Martí.

Gran Selección 03761

GRAN RESERVA 2014

DO Catalunya
Cabernet sauvignon

Molt llarga criança en bota i afinament en ampolla

Producció limitada 25.200 ampolles

14 % vol.

Tipus:  Intens Alcohol:  •••••••••
Cos: •••••••••• Tanins: •••••••••
Dolçor: •••••• Acidesa:  •••••••••
Magnífic vi negre procedent de l’excepcional collita 
2014 de les nostres vinyes de cabernet sauvignon 
que ens van proporcionar uns vins intensos i molt 
expressius. Després d’una criança de 24 mesos en bota 
de roure francès hem seleccionat, una a una, només 
les millors, obtenint 112 botes d’extraordinària qualitat.

Essència Priorat 5038

DOQ Priorat

Descobreixi la calidesa, mineralitat i energia d’una terra beneïda
per a l’elaboració del vi.
Conté una ampolla de vi negre Mas Viló 2018 (garnatxa i carinyena),
una ampolla de vi negre Clos Viló 2017 (carinyena i garnatxa)  
i una ampolla de vi blanc brisat Blanc de Pisarres 2018 
(garnatxa blanca, macabeu i pedro ximenes).

Los Carismáticos 5040

DO Penedès i DOCa Rioja
2 ampolles màgnum d’1,5 L

Gaudiu de dues de les denominacions més prestigioses de la península  
en format màgnum. 
Conté una ampolla màgnum de vi negre Crianza 2016 DOCa Rioja elaborat amb 
raïm ull de llebre i una ampolla màgnum de vi negre gran reserva  
Gran Selección 2013 DO Penedès elaborat amb raïm cabernet sauvignon.

Copa no inclosa

2 ampolles
MÀGNUM (1,5 L)

IDEALS PER COMPARTIR

ÚLTIMES UNITATS!

ÚLTIMES AMPOLLES!

PREU 3 LOTS OFERTA 3 LOTS

166,05 € 110,70 €

55,35 € lot 36,90 € lot

PREU 3 LOTS OFERTA 3 LOTS

163,05 € 108,70 €

54,35 € lot 36,24 € lot
PREU 6 AMPOLLES OFERTA 6 AMPOLLES

119,40 € 79,60 €

19,90 € amp. 13,27 € amp.

PREU 6 AMPOLLES OFERTA 6 AMPOLLES

119,70 € 79,80 €

19,95 € amp. 13,30 € amp.

OFERTA 2 + 1 1 LOT MÉS DE REGAL
PER LA COMPRA DE 2
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BEST OFF Vins dolços

Totes les ampolles són de 75 cl excepte indicació contrària.
Les imatges dels productes no són contractuals i els 
preus són vàlids excepte error tipogràfic. 
Enviament de franc en compres superiors a 50 €.
Rebi la seva comanda en 24 hores per tan sols 3 € més (només península) 
en comandes realitzades de dilluns a dijous abans de les 16 h. 
Ofertes vàlides per a comandes realitzades fins al 29 de febrer de 2020.

Condicions Best Off

AMBAIXADOR MASET

Volem agrair-li la seva fidelitat. No tan sols per ser 
un bon client, si no també per presentar-nos al seu 
cercle d’amistats. I com a símbol del nostre més sincer 
agraïment, el volem obsequiar amb un present molt 
especial: una de les 1.420 úniques ampolles màgnum 
(1,5 L) del nostre vi blanc amb criança La Soledad 2018.

Recomanar-nos té premi!

1. Faciliti’ns el telèfon d’un amic interessat en degustar  
 la nostra extensa gamma de vins, caves i cerveses.

2. El seu amic podrà gaudir de les ofertes irrepetibles  
 d’aquesta revista reservada a clients.

3. Si el seu amic es fa client, vostè rebrà, 
 a la primavera, una ampolla màgnum de  
 La Soledad completament de franc.

*Només un regal per ambaixador.

Aconsegueixi 
aquesta ampolla 
màgnum de regal!

Com clasifiquem els 
nostres productes?
Descobreixi les 5 característiques 
bàsiques d’un vi al nostre bloc

Maset Best Off és la revista per als clients de Cellers Maset.

Nascut al cor del Penedès, Maset és avui un reconegut grup vinícola familiar 
amb cellers repartits en diferents regions espanyoles, pioner en la venda 
directa de vins i caves al consumidor final. Un tret característic que, junt 
amb la constant innovació, el converteixen en un referent dins el sector.

Departament de màrqueting i comunicació de Cellers Maset.

Fotografies: Fotofont.

Localització portada: Cellers Maset (La Granada).

Aquesta revista es publica en català, castellà i alemany.

La distribució d’aquesta publicació és de 160.000 exemplars.

info@maset.com
maset.cat

Segueixi’ns a

Edita
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OFERTA 4 + 2 2 AMPOLLES MÉS DE REGAL
PER LA COMPRA DE 4

Records 0348

VI DE POSTRES

Moscatell d’Alexandria

Criança dinàmica de 10 anys en bota

Producció limitada 4.560 ampolles

15 % vol.

50 cl

Records és el nostre vi de tertúlia. Una solera de mistela (envellida en bota) 
elaborada amb el most flor de raïm moscatell del litoral mediterrani. Un vi, dolç 
i complex, que convida a desvetllar mots i paraules ja perdudes. A recuperar 
espais i temps de conversa assossegada i enriquidora. A escoltar al proïsme 
i forjar complicitats. A explicar qui som i què fem. Trobar el nostre lloc al 
món. Que tan sols ens alimentin les paraules i el vi. Encenem la tertúlia!

NOVETAT!

PREU 6 AMPOLLES OFERTA 6 AMPOLLES

82,80 € 55,20 €

13,80 € amp. 9,20 € amp.

PREU 6 AMPOLLES OFERTA 6 AMPOLLES

55,50 € 37,00 €

9,25 € amp. 6,17 € amp.

Vermouth 0343

APERITIU

Cupatge de varietats blanques

Producció limitada 9.877 ampolles

16 % vol.

75 cl

Vermut negre elaborat seguint una antiga recepta familiar a partir de 
most de vi, holandes de xarel·lo del Penedès i d’una curosa selecció de 
més de 70 herbes aromàtiques mediterrànies, entre les quals destaca el 
donzell. Un petit tresor de fa més de cent anys que traspassa el temps 
per recuperar sabors perduts. Un llegat familiar on passat i present es 
fusionen harmònicament per aconseguir aquest vermut ple de matisos.



NOVA GAMMA
DE CAVES ECOLÒGICS

A TOTA LA GAMMAveure pàgina 9

Aprendre a interpretar la natura. Escoltar la terra. Veure com desperta. 
Expressar amb respecte el sabor i les aromes del raïm. És el passat, és l’avui,

però sobretot és preservar el demà. Nu es revela tal com és. 
Sense artificis. Pur. Genuí. Autèntic.

Tots els materials utilitzats en el disseny de la gamma Nu (caixa, ampolla, càpsula, morrió, tap i etiqueta) són 100 % reciclables.

Brut Reserva Nu
De color groc llimona amb suaus reflexos 
daurats. Bombolla cremosa ben integrada. 
Aromes de fruita blanca (poma i pera) i flors 
blanques (flor de tarongina). Records de pa 
torrat, fruits secs (avellanes) i mel. En boca és 
suau, intens i amb un final llarg i dolç que ens 
recorda als fruits secs.

Brut Nature Reserva Nu
De color groc llimona amb suaus reflexos 
daurats. Bombolla cremosa ben integrada. 
Aromes de fruita blanca (poma i pera), flors 
blanques (flor de tarongina) i cítriques (llimona). 
Records de pa torrat i fruits secs (avellanes).  
En boca és molt expressiu, intens i amb un final 
llarg i cítric molt refrescant.

Brut Rosé Nu
De color rosat pàl·lid. Bombolla cremosa ben 
integrada. Aromes de nabius i cireres licoroses 
sobre un fons de violetes, aranja i brioxeria. En 
boca és intens i expressiu, amb un final llarg i 
afruitat.

12 + 6


