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Condicions Magazine

Totes les nostres 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 iguals o superiors a 50 €. 
Enviament Express: rebi la seva comanda en 24 hores per només 3 € més (només 
península) en comandes realitzades de dilluns a dijous abans de les 16 h. 
Ofertes vàlides per a comandes realitzades fins al 16 d’agost de 2020 o fins a fi 
d’existències.

info@maset.com
maset.cat

Segueixi’ns a

Edita

Maset Magazine 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.

Aquesta revista es publica en català, castellà i alemany.

La distribució d’aquesta publicació és de 160.000 exemplars.
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OFERTA 6 copes de regal!
Per la compra de 12 ampolles

Trencant tòpics a l’estiu
Els millors caves per les seves revetlles

La influència del clima als nostres vins
Un viatge per la península Ibèrica

Els tasts del sommelier
Penedès, Priorat i Rioja

Descobreixi la nostra gamma de productes
Vins blancs, rosats, negres, caves i cerveses
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La confiança, el nostre valor més preuat
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En els meus 70 anys acabats de fer, mai havia viscut 
una època tan complexa com la que hem passat 
aquesta primavera. Han estat moments en què ha 
estat imprescindible ser encara més estrictes, si 
és possible, en el nostre dia a dia al celler. Tot per 
complir un únic objectiu: seguir oferint els nostres 
vins i caves a domicili garantint el compliment en tot 
moment de les mesures preventives i de seguretat 
indicades pel Govern. 

Així, hem implementat un rigorós protocol d’higiene 
contínua en els cellers i en tots els nostres centres de 
distribució, i s’ha establert la utilització de guants, 
màscares i gel hidroalcohòlic per part del nostre 
equip logístic. A més, aquest inesperat canvi de 
paradigma ha requerit també la necessitat de rea-
litzar els nostres lliuraments amb major celeritat 
i adaptar-nos a altres requeriments com evitar el 
contacte físic directe entre els nostres repartidors 
i els nostres clients, oferint la possibilitat de deixar 
la comanda a la porta dels domicilis assegurant 
així la distància de seguretat. I finalment, també 
hem promogut el pagament electrònic mentre duri 
aquesta situació.

Conscients d’aquest context, a Maset sabem que 
ara valora més que mai poder compartir dinars i 
sopars en família. I perquè pugui gaudir d’aquests 
moments, estem contents de continuar oferint els 
nostres productes i novetats a través del nostre 
icònic magazín. Un dels nostres segells d’identi-
tat que arriba renovat, amb una nova imatge i amb 
l’esperada oferta de copes entre moltes novetats.

Josep Massana Noya
President de Cellers Maset

Un brindis pel valor 
de les petites coses!
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ESPATLLA 
VALORADA EN 99 €
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COPES DE REGAL 
PER LA COMPRA 
DE 12 AMPOLLES6

CLAREDAT 
BRILLANT

GESTIÓ
MEDIAMBIENTAL

RESISTÈNCIA DE 
TRENCAMENT

MILLORADA

RENTAT EN 
RENTAVAIXELLES 

CERTIFICAT

Li oferim les millors copes de la firma 
alemanya valorades en més de 7 € 
cadascuna en botigues especialitzades. Les 6 copes a escollir seran d’un únic model.

Aquesta oferta no és aplicable a la promoció de copes ni a cap altra.

70,7 cl

9,6 cm 

13,3 cm

3535

Copa de vi sense tija de grans dimensions. 
L’innovador disseny de la seva base permet 
que, en abocar el vi al seu interior, aquest 
s’oxigeni i s’alliberin les aromes més 
pesades de la criança.

40,5 cl

8,3 cm

24,5 cm

3543

Copa de vi de mida mitjana. La seva 
obertura, més estreta que el seu cos, ajuda 
a concentrar les aromes més volàtils del vi 
(aromes primaris de fruita i de flors). A més, 
la seva llarga tija és ideal per conservar la 
temperatura de servei.

29 cl

8,25 cm 

26 cm

3545

Copa de vi escumós dissenyada 
especialment per gaudir de caves joves 
i reserva. La seva estructura tipus tulipa 
concentra les aromes i evita que el carbònic 
escapi.

64,5 cl

10,2 cm

25,5 cm

3542

Copa d’estil bordelès de grans dimensions. 
La seva característica forma maximitza el 
contacte del vi amb l’aire, facilitant la seva 
oxigenació i l’aparició de les aromes de 
criança (més pesades). A més, el tall recte 
de la seva obertura distribueix el vi pel 
centre de la boca, mitigant el gust amarg 
dels tanins.

En totes les compres superiors a 100 € pot 
aconseguir una espatlla DO Guijuelo de la 
coneguda marca Aljomar per només 25 € més.

L’espatlla d’engreix, d’aproximadament 5 
kg, procedeix de porc ibèric alimentat amb 
cereals i curat en celler més de dos anys. Els 
assecadors, situats a més de 1.000 metres 
d’altitud, en un clima fred i constant, faciliten 
la conservació dels pernils. Per aquest 
motiu, necessiten menys quantitat de sal i 
destaquen per la seva suavitat al paladar i pel 
seu característic final lleugerament dolç.

Martín Berasategui, el prestigiós xef 
donostiarra amb 12 estrelles Michelin, 
recomana aquesta espatlla.

Aconsegueixi aquesta magnífica 
espatlla per només 25 € més!

Més de cinc segles avalen la regió alemanya de 
Lausitz com a pionera en la fabricació de cristalle-
ria d’excel·lent qualitat. Una llarga tradició que ha 
portat a Stölzle Lausitz a ser reconeguda interna-
cionalment i a exportar les seves copes, lliures de 
plom, a tot el món.

El sommelier del nostre celler ha seleccionat espe-
cialment per als nostres clients la sèrie Quatrophil, 
una col·lecció de copes de disseny modern i atem-
poral de gran brillantor i excel·lent duresa.

Maset li regala les millors copes 
de la luxosa marca alemanya 
Stölzle Lausitz

Gran 
Sommelier
Per a negres criança, reserva i 
gran reserva.

Sommelier 
versàtil
Per a blancs, rosats i negres 
joves. Negres semicriança i 
criança. Caves gran reserva.

Sommelier 
de cava
Per a caves joves i reserva.

Petit 
Sommelier O�
Per a negres criança, reserva i 
gran reserva.
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Ice Cocktail
ESPECIAL PER PRENDRE AMB GEL

Si li agrada provar coses noves, el convidem a descobrir Ice Cocktail, 
el primer cava del celler elaborat especialment per prendre amb 
gel i trossos de fruita de temporada com la maduixa o el préssec. 
Opti per aquests per a un toc dolç o per la llima i menta per a un toc 
refrescant i tropical. Vostè tria la combinació perfecta per gaudir al 
màxim dels dies d’estiu!

  0332 9,50 €

Caves ecològics Nu
PER GAUDIR EN BONA COMPANYIA

L’estiu no escapa a la seva versatilitat. L’arribada del bon temps significa 
gaudir més de les nits, on les estrelles es reflecteixen en les bombolles 
dels nostres caves i il·luminen les nostres llargues vetllades en bona 
companyia. Per a aquestes ocasions recomanem els nostres Nu, una 
gamma de caves lleugers, suaus i molt afruitats.

BRUT RESERVA NU BRUT NATURE RESERVA NU BRUT ROSÉ NU  11,45 € 

   0827   0828   0829

L’avi Pau
EL MARIDATGE PERFECTE

I si li entra la gana, què millor que un cava per acompanyar uns fins 
i deliciosos talls de pernil ibèric de gla? Sempre hem acompanyat 
el pernil amb una copa de vi negre, però el taní i la sal no són bons 
amics, ja que la seva unió potencia l’amargor del vi i la salinitat del 
pernil. Li recomanem un cava brut nature amb llarga criança com el 
nostre L’avi Pau 2016. La seva excel·lent frescor i acidesa ens ajudaran 
a netejar el paladar de l’excés de greix del pernil. A més, tots dos pro-
ductes comparteixen complexes aromes de llarga criança en celler. 
Un maridatge deliciós per similitud del que podrem gaudir sigui com 
a aperitiu o com a sopar lleuger!

 033411 14,95 €

Trencant tòpics 
a l’estiu
Històricament hem associat el cava amb brindis i postres, però hem 
de saber que és una de les begudes més versàtils que existeixen. Els 
seus diferents nivells de sucre i temps de criança el converteixen en 
l’acompanyant ideal per a qualsevol plat o situació.
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Pazo de Oiras
DO Rias Baixas
Albarinyo

Clima atlàntic

Vi blanc fresc, lleuger i mineral; 
procedent de la plujosa zona d’O Rosal. 
Fragants aromes de mango i aranja.

  2253 11,25 €

Mencía Ibericus
Vi singular
Mencía

Clima atlàntic amb 
influència continental

Vi negre fresc i afruitat procedent 
del Bierzo, zona muntanyosa amb 
temperatures nocturnes força baixes. 
Aromes de mora i pètals de rosa.

  03737 7,95 €

Verdejo Ibericus
Vi singular
Verdejo

Clima continental

Vi blanc fresc i afruitat, originari de 
Rueda, zona poc plujosa de gran 
altitud. Aromes de pinya i fonoll.

  0356 8,20 €

CONTINENTAL 
AMB INFLUÈNCIA 
MEDITERRÀNIA
Clima sec i poc plujós, amb vinyes 
a poca altitud (entre 300 i 500 m 
sobre el nivell del mar) i temperatures 
benignes. El riu Ebre tempera la regió. 

Vins amb bona graduació alcohòlica 
i acidesa moderada com el 
nostre Graciano Ibericus.

ATLÀNTIC
Clima fred i plujós amb gran 
influència dels corrents marins i 
del vent de nord-oest. Les vinyes 
es troben a poca altitud (entre 0 i 
400 m sobre el nivell del mar).

Vins frescs i lleugers com el 
nostre Pazo de Oiras.

ATLÀNTIC AMB INFLUÈNCIA 
CONTINENTAL
Clima d’altiplà amb gran influència atlàntica, però 
de menor pluviometria. Les temperatures nocturnes 
són baixes i les vinyes es troben a poca altitud 
(entre 400 i 700 m sobre el nivell del mar).

Vins equilibrats i elegants com els nostres 
Tempranillo Blanco o Mencía Ibericus.

CONTINENTAL
Clima clàssic de l’altiplà amb una 
lleugera influència atlàntica a causa de 
les pluges entre la primavera i la tardor. 
Hi ha un important contrast tèrmic 
entre el dia i la nit, reforçat per la gran 
altitud (entre 700 i 1.100 m sobre el 
nivell del mar) de les seves vinyes.

Vins corpulents, potents i amb bona 
acidesa com els nostres Verdejo 
Ibericus o Abadía Antigua.

La influència del clima 
en els nostres vins
Sabia que el cep és una de les plantes que absorbeix més les 
característiques del seu entorn? Per això, podem considerar 
els vins com impressions fidedignes d’un temps i d’un lloc 
determinat. Al final, gaudir d’un vi és simplement gaudir 
d’un bell paisatge. Acompanyi’ns en aquest emocionant 
viatge per la península Ibèrica i descobreixi amb nosaltres 
la influència del clima en cadascun dels nostres vins.

Blanc de Blancs
DO Penedès
Xarel·lo

Clima mediterrani

Vi blanc fresc i lleuger, natural del 
Penedès central i influenciat per la 
refrescant brisa marina. Delicades 
aromes de pera i flor de tarongina.

  0354 6,60 €

Garnatxa
DO Catalunya
Garnatxa negra

Clima mediterrani

Vi negre intens i afruitat procedent 
de l’abrupta serra de Pàndols, una 
zona amb poca pluviometria i clima 
temperat. Aromes de grosella i romaní.

  03731 7,20 €

Garnatxa Blanca
DO Catalunya
Garnatxa blanca

Clima mediterrani

Vi blanc intens i afruitat originari de 
les terres del Matarranya, una regió 
sota la influència benigna del riu Ebre. 
Aromes de préssec i herba tallada.

  0359 6,90 €

Graciano Ibericus
Vi singular
Morastell (Graciano)

Clima continental amb 

influència mediterrània

Vi negre intens i potent procedent de 
les grans cadenes muntanyenques 
del nord de la península. Aromes de 
maduixa madura i fulles de tabac.

  03735 6,60 €

Tempranillo Blanco
DOCa Rioja
Tempranillo blanco

Clima atlàntic amb 

influència continental

Vi blanc fresc i afruitat, originari 
de la Rioja Alta i influenciat 
lleugerament per la brisa atlàntica. 
Aromes de fruita tropical i plàtan.

  0390 8,45 €

Abadía Antigua
IGP Vino de la Tierra de Castilla
Sirà

Clima continental

Vi negre potent i concentrat 
procedent de la meseta castellana, 
zona de bona altitud, excel·lent 
insolació i escassa pluviometria. 
Aromes de grosella i regalèssia.

  0472 6,05 €

MEDITERRANI
Clima assolellat, temperat i poc plujós. 
Les vinyes es troben a poca altitud (entre 
0 i 500 m sobre el nivell del mar). 

Vins corpulents, potents i molt 
confitats; amb una acidesa moderada 
com els nostres Garnatxa, Garnatxa 
Blanca i Blanc de Blancs.



10 |     maset.cat  900 200 250            650 200 250     | 11

DO Penedès

Ull de llebre

Llarga criança en bota i afinament en ampolla

Tipus  Madur Alcohol:  ••••••••
Cos: •••••••• Tanins: ••••••••
Dolçor: •••••• Acidesa:  •••••••••
De brillant color cirera picota amb suaus reflexos ataronjats. Aromes intenses de fruita 
vermella madura (maduixa, gerds i figa seca), anet i espècies (pebre blanc i regalèssia) 
que es fonen amb les aromes torrefactes de la criança (caramel toffee). Records balsàmics 
de menta En boca és suau i llaminer, amb postgust llarg i final lleugerament amarg.

DOCa Rioja

Ull de llebre

Criança en bota i afinament en ampolla

Tipus  Madur Alcohol:  ••••••••
Cos: •••••••• Tanins: ••••••••
Dolçor: •••••• Acidesa:  •••••••••
D’intens color robí amb suaus reflexos granats. Aromes de fruita vermella 
(cirera vermella i figa seca) i espècies (pebre negre) sobre un perfumat fons 
balsàmic (eucaliptus). Records d’anet, regalèssia i xocolata. D’entrada suau, 
amb tanins madurs i cos mitjà, ens delecta amb un final llarg i persistent.

Els tasts del Sommelier

cirera vermella gerdsfiga seca figa secaregalèssia regalèssiaanet mentaeucaliptus toffee

Crianza
CRIANÇA 2016

Gran Roble
RESERVA 2016

El convidem a fer quatre tasts, de quatre dels nostres vins més em-
blemàtics, de la mà del nostre sommelier. Conegui les seves carac-
terístiques més destacades i gaudeixi de les seves intenses i fragants 
aromes. Descobreixi l’equilibri i suavitat del raïm ull de llebre o sorpren-
guis de la potència i intensitat del cabernet sauvignon i dels negres 
del Priorat. Aprendre en el món del vi sempre és divertit!

  0394 9,95 €   03750 9,95 €

DOQ Priorat

Carinyena i garnatxa negra

Fermentació en ànfora i criança en bota

Tipus  Intens Alcohol:  •••••••••
Cos: •••••••••• Tanins: •••••••••
Dolçor: •••••• Acidesa:  •••••••••
D’intens color robí. Aromes de fruita negra madura (cirera negra) i matollar mediterrani 
(farigola i romaní). Lleuger fons balsàmic (menta) i mineral. En boca és saborós, 
fresc i amb molt bona estructura. Tanins madurs i final increïblement llarg.

DO Penedès

Cabernet sauvignon

Llarga criança en bota i afinament en ampolla

Tipus  Intens Alcohol:  •••••••••
Cos: ••••••••• Tanins: •••••••••
Dolçor: •••••• Acidesa:  •••••••••
D’intens color granat amb lleugers reflexos ataronjats. Gran complexitat en nas. 
Aromes de fruita negra (nabius i gerds negres), torrefactes (cafè i cacau) i especiats 
(pebre negre). Lleuger fons de fulles de tabac i fusta (cedre). En boca és intens 
i amb tanins pronunciats. Llarg final a fruita negra amb notes torrades.

CONEGUI LES 5 
CARACTERÍSTIQUES 
BÀSIQUES D’UN VI

nabius cirera negragerds nabiuspebre negre farigolaanís romanífusta fusta

Clos Viló
CRIANÇA 2017

Cabernet
Sauvignon
RESERVA 2016

  03751 9,95 €   2374 19,95 €

Medalla
d’ARGENT

Medalla
d’ARGENT
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BAIXA 
GRADUACIÓ
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per la compra de 12 ampolles
COPES DE FRANC6 per la compra de 12 ampolles

COPES DE FRANC6 

Origen
COLLITA 2019

DO Catalunya

Macabeu, xarel·lo 
i parellada

Elaborat seguint els 
mètodes ancestrals de 
les masies del Penedès.

Muscat 
Abadia 
Mediterrània
COLLITA 2019

Vi d’agulla

Muscat

Vi blanc d’agulla 
de baixa graduació 
alcohòlica (7 % vol.).

Verdejo 
Abadia 
Mediterrània
COLLITA 2019

Vi d’agulla

Verdejo

Vi blanc d’agulla, fresc 
i tropical, elaborat 
amb verdejo.

Viña Selena
COLLITA 2019

DO Catalunya

Macabeu, xarel·lo 
i parellada

Vi semidolç ideal per 
gaudir de la màgia 
del mediterrani

Blanc de 
Blancs
COLLITA 2019

DO Penedès

Xarel·lo

Elaborat amb la varietat 
xarel·lo, l’autèntica 
joia del Penedès.

Flor de Mar
COLLITA 2019

DO Penedès

Chardonnay

Elaborat amb 
chardonnay, el 
raïm blanc més 
popular del món.

Verdejo 
Ibericus
COLLITA 2019

Vi singular

Verdejo

El vi més fragant de la 
nostra gamma Ibericus.

Pazo de 
Oiras
COLLITA 2019

DO Rías Baixas

Albarinyo

Un albarinyo amb un 
origen de llegenda.

Garnatxa 
Blanca
COLLITA 2019

DO Catalunya

Garnatxa blanca

33.780 ampolles

La expressió més 
sincera de la varietat 
garnatxa blanca.

Tempranillo 
Blanco
COLLITA 2019

DOCa Rioja

Tempranillo blanco

Un regal de la natura.

4,85 €
  0352

5,55 €
  0358

5,70 €
  03581

5,95 €
  0357

6,60 €
  0354

9,95 €
  0355

8,20 €

  0356

11,25 €

  2253

6,90 €
  0359

8,45 €
  0390

Sabia que el tempranillo blanco és una 
transformació natural de l’ull de llebre?

El 1988, un viticultor de Murillo del Rio Leza (Rioja) es va trobar uns 
raïms blancs en un cep d’ull de llebre. Va tallar el sarment i el va 
portar a la seu del CIDA (Centre d’Investigació i Desenvolupament 
Agrícola de la Rioja). Allà van empeltar el sarment en un peu americà 
i van reproduir la varietat mitjançant la tècnica de l’estacatge. 
Avui dia, només hi ha 130 hectàrees plantades a la Rioja. Tot un 
petit i escàs tresor enològic que el convidem a descobrir.

Viña Selena
COLLITA 2019

DO Catalunya

Carinyena i ull de llebre

Vi rosat semidolç amb intenses 
aromes de fruita vermella fresca.

Origen
COLLITA 2019

DO Catalunya

Carinyena i ull de llebre

Innovació i tradició  conjugades 
en un afruitat vi rosat.

Pinot Noir Abadia 
Mediterrània
COLLITA 2019

Vi d’agulla

Pinot noir

El nostre vi rosat més refrescant i divertit.

5,50 €
  0367

5,25 €
  0362

5,70 €
  0368

Merlot Rosé
COLLITA 2019

DO Penedès

Merlot

Vi rosat molt pàl·lid elaborat mitjançant una curta 
maceració pel·licular del raïm amb el most. Destaca per 
la seva frescor i les seves fragants aromes de grosella, 
préssec de vinya i llimona sobre un delicat fons a tarongina 
i anís. Sens dubte, el nostre rosat més aeri i delicat.

8,05 €
  0364

Merlot
COLLITA 2019

DO Penedès

Merlot

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.

8,05 €
  0363
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per la compra de 12 ampolles
COPES DE FRANC6 per la compra de 12 ampolles

COPES DE FRANC6 

Origen
COLLITA 2019

DO Catalunya

Ull de llebre

Un homenatge a l’esforç 
i a la dedicació dels 
nostres avantpassats.

5,25 €
  0372

Roble
CRIANÇA 2017

DO Catalunya

Ull de llebre

El nostre vi negre ull 
de llebre elaborat en 
botes noves de roure 
francès i americà.

7,20 €
  03742

Gran Origen
CRIANÇA 2017

DO Catalunya

Cabernet sauvignon

Criança en bota i 
afinament en ampolla

Elaborat amb cabernet 
sauvignon de dues 
parcel·les que es 
complementen.

7,20 €
  03741

Foc
RESERVA 2016

DO Penedès

Merlot

Llarga criança en bota 
i afinament en ampolla

Procedent de les nostres 
vinyes de merlot que 
creixen sota la influència 
del mar Mediterrani.

10,95 €
  03752

Viña Selena
COLLITA 2018

DO Catalunya

Ull de llebre

Vi semidolç veremat 
sota la delicada 
llum de la lluna.

8,20 €
  0377

Syrah
RESERVA 2016

DO Catalunya

Sirà

Llarga criança en bota i 
afinament en ampolla

Elaborat amb raïms 
de vinyes àrides de la 
serralada prelitoral.

11,25 €
  0378

Natura
CRIANÇA 
ECOLÒGIC 2015

DO Penedès

Ull de llebre

Criança en bota i 
afinament en ampolla

El nostre primer vi 
d’elaboració 100 % 
ecològica.

12,95 €
  0373

Garnatxa
COLLITA 2019

DO Catalunya

Garnatxa negra

67.020 ampolles

Elaborat amb raïm 
procedent de vinyes 
velles protegides per 
la imponent serra de 
Pàndols i de Cavalls.

7,20 €
  03731

Gran Roble
RESERVA 2016

DO Penedès

Ull de llebre

Llarga criança en bota 
i afinament en ampolla

L’harmònic contrast 
entre l’ull de llebre 
de dues subzones 
del Penedès.

9,95 €
  03750

Cabernet 
Sauvignon
RESERVA 2016

DO Penedès

Cabernet sauvignon

Llarga criança en bota 
i afinament en ampolla

L’excepcionalitat sorgeix 
de la perseverança.

9,95 €
  03751

19,90 €
  03765

1777
RESERVA 2015

DO Penedès

Ull de llebre

Llarga criança en bota i 
afinament en ampolla

12.925 ampolles

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.

Graciano 
Ibericus
SEMICRIANÇA 2019

Vi Singular

Morastell (graciano)

Curta criança en bota

Una petita joia 
vitivinícola autòctona 
de la península Ibèrica.

Mencía 
Ibericus
SEMICRIANÇA 2018

Vi Singular

Mencía

33.628 ampolles

Tota la frescor de 
l’atlàntic en un vi negre.

Mas Viló
SEMICRIANÇA 2018

DOQ Priorat

Garnatxa negra 
i carinyena

Criança en bota i 
afinament en ampolla

El vessant amable 
del nostre Priorat. 

Clos Viló
CRIANÇA 2017

DOQ Priorat

Carinyena i garnatxa negra

Fermentaciò en àmfora, criança en 
bota i afinament en ampolla

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 samsó i garnatxa cobreixen 
els vertiginosos costers de llicorella de la 
finca Sant Martí. Un paisatge traçat per 
la sàvia mà de l’home, on feixes de pedra 
construïdes al llarg dels anys roben petits 
bocins de terra al pedruscall. Un esforç 
titànic que ens recompensa amb aquest vi 
amable i honest, envellit en bota i afinat en 
àmfora. La viva singularitat del Priorat.

6,60 €
  03735

7,95 €
  03737

8,05 €
  0393

9,60 €
  2172

9,95 €
  0394

14,10 €
  2174

14,10 €
  0395

13,90 €
  2372

19,95 €
  2374

Crianza
CRIANÇA 2016

DOCa Rioja

Ull de llebre

Criança en bota i 
afinament en ampolla

Un vi per redescobrir 
els orígens de La Rioja.

Crianza
CRIANÇA 2017

DO Ribera del Duero

Tinta del país 
(Ull de llebre)

Criança en bota i 
afinament en ampolla

Un Ribera del Duero de 
luxe per als paladars 
més exigents.

Reserva
CRIANÇA 2015

DOCa Rioja

Ull de llebre

Llarga criança en bota i 
afinament en ampolla

Vi negre reserva elaborat 
amb raïms procedents 
de les nostres millors 
finques de La Rioja. 

Tempranillo
SEMICRIANÇA 2018

DOCa Rioja

Ull de llebre

Curta criança en bota i 
afinament en ampolla

Elaborat seguint el 
tradicional mètode de 
criança suau anomenat 
“maduració en celler”.

Cosecha
COLLITA 2018

DO Ribera del Duero

Tinta del país 
(Ull de llebre)

Ideal per conèixer 
el potencial de 
la coneguda 
denominació d’origen 
Ribera del Duero.

Abadía 
Antigua
COLLITA 2019

IGP Vino de la 
Tierra de Castilla

Sirà

Vi negre intens i 
càlid procedent de la 
meseta castellana.

6,05 €
  0472



CAVES ECOLÒGICS

SENSE 
ALCOHOL

CAVA 
DE POSTRES

ESTOIG 
INDIVIDUAL

 | 17900 200 250            650 200 25016 | maset.cat

per la compra de 12 ampolles
COPES DE FRANC6 per la compra de 12 ampolles

COPES DE FRANC6 

Caves Maset
COLLITA 2018

DO Cava

Criança: 12 mesos

Alegres, espontanis i frescs. Un tribut al nostre estil de vida mediterrani.

Caves Reserva Maset
RESERVA 2017

DO Cava

Macabeu, xarel·lo i parellada

Criança: 24 mesos

Complexitat, elegància i distinció.  El reflex fidel d’una tradició centenària. 

Nu
DO Cava

Purs, genuïns i autèntics. Els primers caves ecològics del nostre celler.

SEMISECO

Macabeu, xarel·lo 
i parellada

6,20 €
  0311

SEMISECO RESERVA

8,75 €
  0321

BRUT 
RESERVA NU 2017

Xarel·lo, macabeo i parellada

Criança: 24 mesos

11,45 €
  0827

BRUT NATURE

Macabeu, xarel·lo 
i parellada

7,00 €
  0314

BRUT NATURE RESERVA

9,95 €
  0324

BRUT 
ROSÉ NU 2018

Trepat i garnatxa negra

Criança: 12 mesos

11,45 €
  0829

BRUT

Macabeu, xarel·lo 
i parellada

6,60 €
  0313

BRUT RESERVA

9,50 €
  0323

BRUT NATURE 
RESERVA NU 2017

Xarel·lo, macabeo i parellada

Criança: 24 mesos

11,45 €
  0828

BRUT ROSÉ

Trepat  
i garnatxa negra

8,05 €
  0316

14,95 €
  033411

12,95 €
  0334

19,95 €
  0335

1917
BRUT NATURE GRAN RESERVA 2016

D.O. Cava

Macabeu, xarel·lo, parellada i pinot noir

Criança: 36 mesos

Producciói limitada 9.999 ampolles

El nostre homenatge a Josep 
Massana Carbó, qui l’any 1917 va 
elaborar el nostre primer cava.

Vintage
BRUT NATURE GRAN RESERVA 2017

DO Cava

Macabeu, xarel·lo i parellada

Criança: 36 mesos

El veritable fruit de la 
perseverança i el saber fer.

L’avi Pau
BRUT NATURE GRAN RESERVA 2016

DO Cava

Macabeu, xarel·lo, parellada i chardonnay

Criança: 36 mesos

Producció limitada 19.580 ampolles

La llavor original d’un somni de més de dos 
segles que segueix avui més viu que mai.

6,55 €
  02601

9,50 €
  0332

9,95 €
  0327

Aurum
BRUT NATURE 
RESERVA 2017

DO Cava

Xarel·lo i chardonnay

Criança: 24 mesos

Deixi’s enlluernar 
per un cupatge 
únic de xarel·lo 
i chardonnay.

Zero
COLLITA 2019

Airén, verdejo 
i moscatell

La beguda més 
refrescant i 
saludable per gaudir 
al màxim de la vida.

9,50 €
  0331

Nectar 
White
SEMISEC 
RESERVA 2017

DO Cava

Macabeu, xarel·lo 
i parellada

Criança: 24 mesos

Perfecte per 
acompanyar les 
seves millors 
sobretaules.

Ice 
Cocktail
SEMISEC 
RESERVA 2017

DO Cava

Macabeu, xarel·lo 
i parellada 

Criança: 24 mesos

El nostre primer 
cava elaborat 
especialment per 
gaudir-lo amb gel.



Rubia
ESTIL BELGA (ABADÍA)

Ordi

Doble malt

Doble fermentació

No filtrada

33 cl

Cervesa rossa d’abadia 
d’elaboració artesanal 
amb aromes de malt, 
poma i plàtan, que ret 
homenatge als mestres 
cervesers cistercencs.

Tostada
ESTIL BELGA (ABADÍA)

Ordi

Doble malt

Doble fermentació

No filtrada

33 cl

Cervesa torrada d’abadia 
d’elaboració artesanal 
amb aromes de cafè, 
figa i regalèssia, que ret 
homenatge als mestres 
cervesers cistercencs.

Rubia 
Baviera
ESTIL ALEMANY 
(WEISSBIER)

IGP Bayerisches Bier

Blat i ordi

50 cl

Cervesa artesanal 
rossa de blat elaborada 
seguint la recepta dels 
mestres cervesers 
de Baviera.

Tostada 
Baviera
ESTIL ALEMANY 
(WEISSBIER DUNKEL)

IGP Bayerisches Bier

Blat i ordi

50 cl

Cervesa artesanal 
torrada de blat 
elaborada seguint la 
recepta dels mestres 
cervesers de Baviera.

2,45 €
29,40 € / 12 ampolles

  1015

2,85 €
34,20 € / 12 ampolles

  1025

2,70 €
32,40 € / 12 ampolles

  1055

2,80 €
33,60 € / 12 ampolles

  1065

London 
ESTIL ANGLÈS (IPA)

Ordi

33 cl

A l’estiu vénen de gust begudes més fresques i lleugeres. Nosaltres 
li recomanem London IPA, la nostra cervesa Indian Pale Ale amb 
fragants aromes de llúpol, gingebre i caramel sobre un fons floral 
i cítric. Sense cap dubte, l’autèntic sabor d’aquest estiu!

La nostra cervesa London esà 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. 

Maridi-la amb...
Les cerveses IPA combinen genial amb menjars lleugerament picants 
i especiats. L’amargor pròpia de la cervesa IPA potència la sensació 
del picant en boca i el picant potència el sabor amarg. Per aquest 
motiu, li recomanem acompanyar la nostra London amb un plat 
de menjar tai tan bo i saborós com un curri vermell de gambes i 
favetes tendres. Un maridatge de realçament d’autèntic luxe!

La cervesa 
més refrescant 
d’aquest estiu

2,80 €
33,60 € / 12 ampolles

  1076

per la compra de 24 ampolles
GOTS DE FRANC2 

Premiem la seva confiança

*Producte no a la venda.

A Maset valorem enormement la seva confiança. Per aquest motiu, tots aquells clients 
que ens van presentar al seu cercle d’amistats durant el primer trimestre d’aquest any 
ja han començat a rebre una de les magnífiques 1.420 ampolles màgnum (1,5 L) del 
nostre vin blanc amb criança La Soledad 2018.

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.

C L I E N T

Ja és Client 
Premium 2020?

Segons el refrany, n’hi ha per a tots els gustos i, per aquest mo-
tiu, des de Maset volem premiar als nostres clients més curio-
sos. Aquells a qui els agrada provar coses noves, els que cada 
dia fan que Maset busqui la millor manera de sorprendre’ls amb 
nous productes. Per aquesta raó, per la compra de 7 produc-
tes* diferents durant aquest any (amb un mínim de 3 ampolles 
de cada un), vostè serà Client Premium.

ELS AVANTATGES DE SER CLIENT PREMIUM
Només per ser Client Premium, durant el pròxim any vostè re-
brà a casa, completament de franc, una selecció dels nostres 
productes com les ampolles de Pinot Noir 2019 i Mencía Iberi-
cus 2018 que ja han començat a rebre els nostres clients Pre-
mium 2019.

COM SÉ SI JA SOC CLIENT PREMIUM?
Sota les seves dades postals, en el sobre d’aquesta revista, po-
drà veure quants productes li falten per ser Client Premium, o 
si ho prefereix, pot consultar-ho a la seva assessora vinícola.

*Només aplicable a vins i caves.

Rebi 5 productes de franc 
només per ser Client Premium!

 900 200 250            650 200 250     | 1918 | maset.cat



Pinot Noir 
Lluminós color cirera brillant. Aromes intenses 
de fruita vermella i negra com la cirera, el gerd 
i la grosella. També hi trobem aromes vegetals 
d’herba fresca tallada. En boca és delicat, fresc 
i lleuger, amb sabors madurs de nabius, rosa i 
anís. Final refrescant i amb un agradable sabor 
espurnejant.

Verdejo
De color groc llimona amb reflexos verdosos. 
Aromes de fruites amb os (préssec) i tropicals 
(pinya) sobre un fons cítric (pell de llima), 
floral (gessamí) i herbaci (boix i fonoll). En 
boca és fresc, afruitat i amb una bombolla 
fina i espurnejant. Final lleugerament amarg, 
característic de la varietat.

Muscat
De color groc palla molt pàl·lid. Aromes 
amb notes florals de rosa i flor blanca, i 
afruitades de meló madur, pell de taronja i 
litxi. En boca és fresc, amb records a cítrics 
i de flor blanca i disposa d’un agradable 
i refrescant sabor espurnejant. Un vi 
d’agulla amb baixa graduació (7 % vol.).

Una brisa fresca recorre el món del vi. Porta sensacions lleugeres i delicioses.
Fines bombolles que exploten i alliberen fragants aromes de fruites i flors blanques.

És la suavitat del nostre clima, és l’essència del mediterrani.

Directe del Celler a Casa sevamaset.cat 900 200 250            650 200 250

5,55 €
  0358  

5,70 €
  03581

5,70 €
  0368




