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Condicions Magazine

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 iguals o superiors a 50 €.

Enviament exprés: rebeu la vostra 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 
15 d’agost de 2021 o fins a la 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.

Aquesta revista es publica en català, castellà i alemany.

La distribució d’aquesta publicació és de 155.000 exemplars.

Oferta de l’estiu 
6 copes de regal per la compra de 12 ampolles

Els semidolços estan de moda 
Gamma Viña Selena

Els indicadors clau de la biodiversitat 
Els nostres vins i caves ecològics

El roure i el vi, un romanç de més de 9.000 anys 
Nova imatge dels nostres Roble i Gran Roble

Client Premium 
El club dels bons tastadors

Novetats del celler 
Gamma Ritual

Descubriu la nostra gamma de productes 
Vins blancs, rosats, negres, caves i cerveses
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Ganes de bon temps Sumari

Per fi ha arribat l’estiu. Aquell merescut descans enmig 
del viatge. Aquell trajecte de dotze mesos que, donada 
la situació actual, va començar molt abans i costa amunt. 
Però reprenem el camí de tornada i ara tenim la sensació 
que la tornada a la normalitat comença a ser, ara sí, costa 
avall. I tornaran aquelles parades per descansar, per 
compartir i per celebrar que podem reunir-nos de nou.

Durant aquesta travessia hem seguit estant al vostre 
costat. No només portant els nostres vins i caves a les 
portes de les vostres llars sinó també al costat de la 
societat. I en aquest sentit hi ha hagut molts sectors, 
com el de la cultura, per exemple, que s’han quedat 
sense els seus merescuts aplaudiments. Volem seguir 
oferint-los el nostre suport i seguir patrocinant festi-
vals artístics i esdeveniments musicals sota la nostra 
iniciativa #PasionsCompartides. I és que des del celler 
sabem que per obtenir els millors vins i caves no és 
suficient conrear la terra; també cal cultivar l’esperit. 
Perquè no hi ha un gran vi sense una gran cultura.

Tampoc hem volgut abandonar el nostre #SempreAmbE-
lles que té com a objectiu donar suport a la igualtat de 
gènere. En el marc d’aquesta iniciativa, del 8 de març a 
el 31 de maig vam posar en marxa una nova campanya 
solidària amb la donació de 2 € per cada ampolla venuda 

del nostre cava ecològic Nu Brut Rosé. La recaptació anirà 
destinada a la millora de llars d’acollida, gestionades per 
la Fundació Surt i la Federación Nacional de Asociaciones 
de Mujeres Separadas y Divorciadas, entitats que acullen a 
dones que han patit violència de gènere i als seus fills/es.

I si algun dels últims estius mereix més que cap al-
tre alçar les copes per celebrar la vida és, sens dub-
te, el de 2021. Així que recuperem tots els nostres 
enyorats rituals i brindem pel proper viatge.

Bon estiu!

Josep Massana Noya
President de Cellers Maset

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



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

Us 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. Així mateix, 
la seva boca ampla i vora oberta són 
molt adequades per als negres d’alta 
acidesa i tanins moderats, ja que el vi 
es dirigeix cap a la vora de la llengua, 
augmentant la sensació afruitada i 
equilibrant-la amb l’elevada acidesa.

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 de el vi (aromes primaris de fruita 
i a flors), mentre que la seva curvatura 
dirigeix el vi a la punta de la nostra 
llengua reduint l’acidesa i potenciant 
les sensacions afruitades. A més, la 
seva llarga tija és ideal per a conservar 
la temperatura correcta 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. A més, la seva curvatura 
dirigeix el vi a la punta de la nostra llengua 
per reduir l’acidesa natural del cava.

64,5 cl

10,2 cm

25,5 cm

3542

Copa bordelesa de grans dimensions. 
La seva gran obertura maximitza el 
contacte del vi amb l’aire, facilitant la seva 
oxigenació i l’aparició de les aromes de 
criança (més pesats). A més, la seva boca 
ampla i recta és ideal per a la degustació 
dels vins negres més tànics i poc àcids, 
ja que dirigeix el vi cap al centre de la 
llengua, creant una harmonia entre les 
sensacions a fruita, tanins i acidesa.

En totes les compres superiors a 110 € podeu 
aconseguir una espatlla DO Guijuelo de la 
coneguda marca Aljomar per només 30 € més.

L’espatlla d’engreix, d’entre 5,3 Kg i 6 kg, un 20 % 
més gran que la del 2020, 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.

Aconseguiu aquesta magnífica 
espatlla per només 30 € més!

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

Per aquest motiu, el sommelier del nostre 
celler ha seleccionat especialment per als 
nostres clients la sèrie Quatrophil, una col·lec-
ció de copes de disseny modern i atempo-
ral de gran brillantor i excel·lent duresa.

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

Gran 
Sommelier
Per a negres criança, re-
serva 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 O²
Per a negres criança, 
reserva i gran reserva.



Els nostres vins 
i caves ecològics
Us presentem la nostra gamma de vins i caves ecològics, 
elaborats amb raïms de varietats autòctones i amb la mei-
tat de sulfits afegits del que exigeix la normativa vigent.

Papallona reina 
(Papilio machaon)

Papallona zebrada 
(Iphiclides podalirius)

Margenera comuna 
(Lasiommata megera)

Blaveta lluent 
(Polyommatus bellargus)
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Els semidolços 
estan de moda! 
Hi ha vins que refresquen més que d’altres i 
són idonis per als mesos de calor. Amb l’arri-
bada de l’estiu és el moment de gaudir de la 
nostra gamma de vins Viña Selena, endol-
cits suaument amb most fresc de raïm per a 
ressaltar, encara més, les seves aromes més 
afruitades i florals. El glop perfecte per a 
acompanyar qualsevol tertúlia o plat lleuger. 

Aquest estiu gaudiu de la nostra gamma 
Viña Selena, els vins preferits pels nos-
tres clients per a fer front a la calor!

Negre DO Catalunya 

Cabernet sauvignon i ull de llebre

Afruitat

De color robí amb suaus reflexos violacis. Aromes de 
fruita negra madura i confitura sobre un fons cítric i 
especiat. Fragants records de regalèssia i menta. En boca 
és suau, untuós i molt afruitat. Final llarg i persistent.

Rosat DO Catalunya

Garnatxa negra i ull de llebre

Afruitat

De color rosat pàl·lid. Aromes de fruita vermella 
i piruleta sobre un fons cítric i floral. Records d’anís i 
llaminadura. En boca és dolcenc, molt afruitat i amb un 
final llarg i refrescant de préssec i herba fresca.

Natura
CRIANÇA

DO Penedès

Ull de llebre

Criança en bota i afinament en ampolla

Madur

De color cirera picota amb suaus reflexos 
robí. Aromes intenses de fruita vermella 
madura i sotabosc mediterrani sobre un fons 
anisat i balsàmic. Fragants records florals i 
de criança. En boca és suau, amable i amb 
un final llarg i persistent a fruita vermella.

  0373 - 12,95 €

Nu Brut
RESERVA

DO Cava

Xarel·lo, macabeu i parellada

24 mesos de criança

Lleuger

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

  0827 - 11,45 €

Blanc DO Catalunya

Macabeu, garnatxa blanca i xarel·lo

Afruitat

De color groc llimona pàl·lid amb reflexos verdosos. Aromes de 
fruita amb os, plàtan i llaminadura sobre un fons cítric i floral. 
Records d’herba fresca acabada de tallar. En boca és dolcenc, fresc 
i molt afruitat. Final lleugerament amarg amb records herbacis.

Nu Brut Rosé
TRADICIONAL 

DO Cava

Trepat i garnatxa negra

12 mesos de criança

Lleuger

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.

  0829 - 11,45 €

Nu Brut Nature
RESERVA

DO Cava

Xarel·lo, macabeu i parellada

24 mesos de criança

Lleuger

De color groc llimona amb suaus reflexos 
daurats. Bombolla cremosa ben integrada. 
Aromes de fruita blanca, flors blanques 
i cítriques. Records de pa torrat i fruits 
secs. En boca és molt expressiu, intens i 
amb un final llarg i cítric molt refrescant.

  0828 - 11,45 €

  0367 - 5,60 €   0357 - 6,05 €   0377 - 8,35 €

En els darrers anys l’abandonament de les pràcti-
ques agrícoles i ramaderes tradicionals, l’aug-
ment de la superfície boscosa i l’avenç imparable 
del ciment ha transformat radicalment el paisatge 
mediterrani, perjudicant les poblacions d’ocells 
i papallones més típiques dels hàbitats oberts. 

Segons un estudi dirigit pel director científic de 
l’Institut Català d’Ornitologia (ICO) Sergi Herran-
do i publicat a la revista científica Environmental 
Conservation, ocells com el botxí ibèric (Lanius 
meridionalis) o papallones com la fúria (Erynnis 
tages) han tingut baixades poblacionals de fins al 
90 % en els últims 20 anys. A més, les espècies 
d’ocells i papallones més forestals podrien estar 
desplaçant a les espècies d’espais oberts, reduint 
significativament la biodiversitat del territori. 

Per a combatre aquesta pèrdua de biodiversitat, 
iniciatives com l’agricultura ecològica poden 
ser una de les millors formes de pal·liar aquest 
descens poblacional. Una anàlisi completa 
de 66 estudis científics mostra que les àrees 
cultivades de manera ecològica tenen de 
mitjana un 30 % més d’espècies i un 50 % més 
d’individus que superfícies no ecològiques*.

A Cellers Maset treballem amb agricultura 
ecològica des de fa més de 15 anys, garantint la 
presència d’insectes, ocells i mamífers en les nos-
tres vinyes i afavorint l’equilibri del medi natural.

*BENGTSSON, J.; AHNSTRÖM, J.; WEIBULL, A.C. (2005). «The 
effects of organic agriculture on biodiversity and abundance: a 
metaanalysis». Journal of Applied Ecology, n. 42, p. 261-269.

Els indicadors 
clau de la 
biodiversitat



Aquest any hem renovat el disseny dels nostres vins ne-
gre Roble criança i Gran Roble reserva. Tots dos produc-
tes són un excel·lent exemple de la calidesa i suavitat 
dels vins negres mediterranis envellits en bota de roure 
francès (Quercus petrea) i americà (Quercus alba).

* Nova collita 2018 disponible a partir de setembre.

Nova imatge dels nostres
Roble i Gran Roble

Roble
CRIANÇA 2018 

DO Catalunya

Ull de llebre

Criança en bota i afinament en ampolla

Tipus:  Madur Cos: ••••••••
Dolçor: •••••• Tanins: ••••••••
Acidesa: ••••••••• Alcohol:  ••••••••
D’intens color granat amb reflexos picota. 
Aromes de fruita vermella fresca sobre un 
agradable fons balsàmic que ens recorda a la 
menta. El seu pas per bota ens regala suaus 
notes de regalèssia, torrefactes i espècies. 
Records de fonoll. En boca és suau, afruitat i 
amb un postgust persistent i molt expressiu.

  03742 - 7,35 €

Gran Roble
RESERVA 2017 

DO Penedès

Ull de llebre

Llarga criança en bota i afinament en ampolla

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

  03750 - 10,15 €
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C L I E N T

*Aplicable a vins i caves.

Sabia que el most es converteix en vi gràcies als 
llevats presents en la pell del raïm? Aquest llevat, 
conegut científicament com a Saccharomyces 
cerevisiae i descobert per Pasteur al segle XIX, 
converteix el sucre del most en alcohol, calor 
i diòxid de carboni, requisits indispensables 
per obtenir el vi. Però sempre ha estat allà?

Estudis recents apunten en sentit contrari i el seu 
lloc d’origen es trobaria en l’escorça dels roures 
de l’Àsia central i la Xina de fa més de 9.000 anys. 
Els moviments migratoris i intercanvis culturals al 
llarg dels mil·lennis haurien portat el llevat fins a 
la conca del mediterrani, on s’hauria adaptat per 

a fermentar amb major eficiència el sucre i meta-
bolitzar el nitrogen, succeint una domesticació 
involuntària del llevat. Aquests llevats «europeus» 
s’expandiren per la resta de la Mediterrània de la 
mà de la viticultura (i dels fenicis, grecs i romans), 
trobant-se amb altres soques de Saccharomyces 
cerevisiae i incrementant la seva diversitat.

Una bonica història que es perd en la nit dels 
temps i de la qual difícilment sabrem tota 
la veritat. Però no deixa de ser curiós que el 
recipient més famós de món vinícola pugui ser, 
al mateix temps, el seu bressol primigeni.

Un llarg viatge des de la remota 
Àsia al mar Mediterrani.

Els Client Premium 2020 ja han començat a rebre els 
dos primers productes de franc d’aquest any. En aquesta 
primera entrega podran gaudir de la calidesa i comple-
xitat d’1 ampolla de Roble 2018 i d’1 ampolla de Gran 
Roble 2017. No voleu ser Client Premium 2021?

AVANTATGES DE SER CLIENT PREMIUM
Només per ser Client Premium 2021, durant el pro-
per any rebreu a casa vostra, completament de 
franc, una selecció de les nostres novetats.

COM SER CLIENT PREMIUM
Per la compra de 7 productes* diferents du-
rant aquest any (amb un mínim de 3 ampo-
lles de cada un), sereu Client Premium.

COM SABER SI JA SOC CLIENT PREMIUM
Sota les vostres dades postals, en el sobre d’aques-
ta revista, podreu veure quants productes us falten 
para ser Client Premium. També podeu consul-
tar-ho amb la vostra assessora vinícola trucant al 
900 200 250 o enviant un correu a info@maset.com. 

El roure i el vi, 
un romanç de més 
de 9.000 anys
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NOVETAT

L’art de gaudir 
de cada pas
Gaudir un vi és ple de moments màgics, fins i tot 
que precedeixen l’acte de degustar-lo. Aquest 
camí, com en els viatges, de vegades és tan 
plaent com arribar a destí. Per començar, no 
tingueu pressa. Preneu-vos un respir, prepa-
reu-vos un ambient agradable i poseu-vos 
còmodes. Escolliu el vi: un blanc fresc i afruitat 
o un rosat elegant i complex. Assaboriu-lo en 
la vostra ment. Gaudiu del suggerent so de 
destapar el vi i omplir la copa. Observeu la seva 
brillantor i el seu color, la seva extrema pal·lidesa 
i la seva subtil elegància. Acosteu-vos la copa 
i delecteu-vos amb les seves fragants aromes 
de fruita madura i herbes seques. Sentiu tota 
la intensitat del mediterrani a la vostra boca.

Perquè la vida és un art. L’art de gaudir de cada 
pas, assaborint cada moment; amb la famí-
lia, els amics i, per què no, amb si mateix.

Regaleu-vos temps, regaleu-vos el Ritual!

Rosat
COLLITA 2020
DO Penedès

Merlot i garnatxa negra

Tipus:  Afruitat Alcohol:  •••••••
Cos: ••••••• Tanins: ••••••
Dolçor: ••••••• Acidesa:  •••••••••
De color rosat pàl·lid. Aromes de fruita vermella fresca 
sobre un fragant fons floral. Lleugeres notes de fruita 
amb os i cítrics. En boca és intens, molt fresc i equilibrat. 
Final llarg i agradable amb records de fruita fresca.

  0365 - 11,50 €

Blanc
COLLITA 2020
DO Penedès

Moscatell de Frontignan, sauvignon blanc i gewürztraminer

Tipus:  Afruitat Alcohol:  •••••••
Cos: ••••••• Tanins: ••••••
Dolçor: ••••••• Acidesa:  •••••••••
De color groc pàl·lid amb reflexos verdosos. Aromes de 
fruita blanca, fruita tropical i cítrics sobre un fragant 
fons de flors blanques i dolces. En boca és fresc, 
equilibrat i amb un final llarg, suau i untuós.

  03593 - 11,50 €



BAIXA 
GRADUACIÓ

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

COPES DE FRANC6 

Abadia 
Mediterrània 
Muscat
COLLITA 2020

Vi d’agulla

Moscatell de Frontignan

Afruitat

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

4,95 €
  0352

5,65 €
  0358

5,80 €
  03581

6,05 €
  0357

6,75 €
  0354

9,95 €
  0355

8,35 €
  0356

11,50 €
  2253

5,60 €
  0367

5,35 €
  0362

5,80 €
  0368

8,20 €
  0363

Origen
COLLITA 2020

DO Catalunya

Macabeu, garnatxa 
blanca i xarel·lo

Afruitat

Elaborat seguint els 
mètodes ancestrals 
de les masies 
del Penedès.

Abadia 
Mediterrània 
Verdejo
COLLITA 2020

Vi d’agulla

Verdejo

Afruitat

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

Viña Selena
COLLITA 2020

DO Catalunya

Macabeu, garnatxa 
blanca i xarel·lo

Afruitat

Vi semidolç ideal per 
gaudir de la màgia 
del mediterrani.

Blanc de 
Blancs
COLLITA 2020

DO Penedès

Xarel·lo

Lleuger

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

Flor de Mar
COLLITA 2020

DO Penedès

Chardonnay

Afruitat

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

Ibericus 
Verdejo
COLLITA 2020

IGP Vino de la Tierra 
de Castilla y León 

Verdejo

Afruitat

El vi més fragant 
de la nostra 
gamma Ibericus.

Pazo de 
Oiras
COLLITA 2020

DO Rías Baixas

Albarinyo

Afruitat

Un albarinyo amb un 
origen de llegenda.

Viña Selena
COLLITA 2020

DO Catalunya

Garnatxa negra 
i ull de llebre

Afruitat

Vi rosat semidolç amb 
intenses aromes de 
fruita vermella fresca.

Origen
COLLITA 2020

DO Catalunya

Garnatxa negra 
i ull de llebre

Lleuger

Innovació i tradició  
conjugades en un 
afruitat vi rosat.

Abadia 
Mediterrània 
Rosé
COLLITA 2020

Vi d’agulla

Garnatxa negra

Afruitat

El nostre vi rosat més 
refrescant i divertit.

Merlot
COLLITA 2020

DO Penedès

Merlot

Afruitat

Fruit dels nostres 
raïms de merlot 
banyats pel sol i 
acaronats per la 
brisa marina.

11,15 €
  03591

La Sínia
La Sínia 2019 ha estat guardonat amb la 
medalla de bronze Tastavins DO Penedès 
a la prestigiosa categoria Xarel·lo, un dels 
majors reconeixements que un vi d’aquesta 
varietat pot rebre en l’actualitat. El jurat del 
concurs va apreciar la seva gran intensitat 
aromàtica, la seva complexitat i el seu 
llarg final a fruita blanca i torrefactes.

CRIANÇA 2019

DO Penedès

Xarel·lo

Criança en bota

Madur

Vi de paratge singular 
fermentat i envellit 
en bota d’acàcia.

Medalla de bronze
Tastavins 2021

Tempranillo 
Blanco
COLLITA 2020

DOCa Rioja

Ull de llebre blanc

Afruitat

Amb poc més de 20 anys d’història, 
l’ull de llebre blanc s’ha posicionat com 
un dels raïms blancs més interessants 
del panorama vinícola mundial.

Sabíeu que l’ull de llebre 
blanc és una transformació 
natural de l’ull de llebre?

El 1988, un viticultor de Murillo 
del Rio Leza (La 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 
us convidem a descobrir.

Ritual
COLLITA 2020

DO Penedès

Moscatell de Frontignan, sauvignon 
blanc i gewürztraminer

Afruitat

Amb una selecció del millor raïm 
de varietats aromàtiques del litoral 
mediterrani elaborem el nostre vi Ritual, 
un blanc sorprenentment fresc i afruitat 
ideal per gaudir amb els amics i celebrar 
els petits moments de la vida. Deixeu-
vos seduir pel màgic ritual del vi! 

Ritual
COLLITA 2020

DO Penedès

Merlot i garnatxa negra

Afruitat

Desperteu els cinc sentits amb el nostre vi 
rosat Ritual, elaborat amb una selecció dels 
millors raïms negres del litoral mediterrani. 
Gaudiu del seu perfil extremadament 
fresc i afruitat, de la seva subtil elegància 
i complexitat. Deixeu-vos seduir pel 
màgic ritual del vi i redescobriu els petits 
plaers de la vida. Regaleu-vos temps! 

11,50 €
  03593

11,50 €
  0365

Garnatxa 
Blanca
COLLITA 2019

DO Catalunya

Garnatxa blanca

34.520 ampolles

Afruitat

La expressió més 
sincera de la varietat 
garnatxa blanca.

7,05 €
  0359

8,60 €
  0390



VI ECOLÒGIC

ÚLTIMES 
AMPOLLES

NOVA
COLLITA
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Origen
COLLITA 2020

DO Catalunya

Cabernet sauvignon 
i ull de llebre

Afruitat

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

5,35 €
  0372

Roble
CRIANÇA 2017

DO Catalunya

Ull de llebre

Madur

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

7,35 €
  03742

Gran Origen
CRIANÇA 2018

DO Catalunya

Cabernet sauvignon

Criança en bota

Intens

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

7,35 €
  03741

Foc
RESERVA 2017

DO Penedès

Merlot

Llarga criança en bota 
i afinament en ampolla

Madur

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

11,15 €
  03752

Viña Selena
COLLITA 2020

DO Catalunya

Cabernet sauvignon 
i ull de llebre

Afruitat

Vi negre semidolç, 
fresc i suau, elaborat 
amb ull de llebre.

8,35 €
  0377

Syrah
RESERVA 2017

DO Catalunya

Sirà

Llarga criança en bota 
i afinament en ampolla

Intens

Elaborat amb raïms 
de vinyes àrides de la 
serralada prelitoral.

11,50 €
  0378

Natura
CRIANÇA 2017

DO Penedès

Ull de llebre

Criança en bota i 
afinament en ampolla

Madur

El nostre primer 
vi d’elaboració 
100 % ecològica.

12,95 €
  0373

Garnatxa
COLLITA 2020

DO Catalunya

Garnatxa negra

67.020 ampolles

Afruitat

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

7,35 €
  03731

Gran Roble
RESERVA 2017

DO Penedès

Ull de llebre

Llarga criança en bota 
i afinament en ampolla

Madur

El nostre ull de llebre 
reserva de marcat 
caràcter mediterrani.

10,15 €
  03750

Cabernet 
Sauvignon
RESERVA 2017

DO Penedès

Cabernet sauvignon

Llarga criança en bota 
i afinament en ampolla

Intens

L’excepcionalitat 
sorgeix de la 
perseverança.

10,15 €
  03751

Ibericus 
Mencía
SEMICRIANÇA 2020

Vi singular

Mencía

34.575 ampolles

Afruitat

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

Mas Viló
SEMICRIANÇA 2019

DOQ Priorat

Garnatxa negra 
i carinyena

Criança en bota i 
afinament en ampolla

Intens

El vessant amable 
del nostre Priorat.

Clos Viló
CRIANÇA 2018

DOQ Priorat

Carinyena i garnatxa negra

Fermentació en àmfora, criança en bota i afinament en ampolla

Intens

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.

8,10 €
  03737

8,20 €
  0393

9,80 €
  2172

9,95 €
  0394

14,40 €
  2174

14,40 €
  0395

13,95 €
  2372

19,95 €
  2374

Crianza
CRIANÇA 2018

DOCa Rioja

Ull de llebre

Criança en bota i 
afinament en ampolla

Madur

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

Intens

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

Reserva
RESERVA 2016

DOCa Rioja

Ull de llebre

Llarga criança en bota 
i afinament en ampolla

Madur

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

Tempranillo
SEMICRIANÇA 2019

DOCa Rioja

Ull de llebre

Curta criança en bota 
i afinament en ampolla

Madur

Elaborat seguint el 
tradicional mètode 
de criança suau 
anomenat «maduració 
en celler».

Cosecha
COLLITA 2019

DO Ribera del Duero

Tinta del país 
(ull de llebre)

Intens

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

Abadía 
Antigua
COLLITA 2020

IGP Vino de la 
Tierra de Castilla

Sirà

Intens

Vi negre intens i 
càlid procedent de la 
meseta castellana.

6,15 €
  0472

19,95 €
  03765

1777
RESERVA 2016

DO Penedès

Ull de llebre

Llarga criança en bota i 
afinament en ampolla

17.569 ampolles

Madur

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. 



OFERTA 
EN FORMAT  MÀGNUM 
20 % descompte

CAVES ECOLÒGICS

SENSE 
ALCOHOL

CAVA 
DE POSTRES

ESTOIG 
INDIVIDUAL
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Caves Tradicionals
COLLITA 2019

DO Cava

12 mesos de criança

Lleugers

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

Caves Reserva
RESERVA 2018

DO Cava

Macabeu, xarel·lo i parellada

24 mesos de criança

Lleugers

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

Nu
DO Cava

Lleugers

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

SEMISEC

Macabeu, xarel·lo 
i parellada

6,30 €
  0311

SEMISEC RESERVA

8,95 €
  0321

BRUT 
RESERVA NU 2018

Xarel·lo, macabeu i parellada

24 mesos de criança

11,45 €
  0827

BRUT NATURE

Macabeu, xarel·lo 
i parellada

7,15 €
  0314

BRUT NATURE RESERVA

10,15 €
  0324

BRUT 
ROSÉ NU 2019

Trepat i garnatxa negra

12 mesos de criança

11,45 €
  0829

BRUT

Macabeu, xarel·lo 
i parellada

6,75 €
  0313

BRUT RESERVA

9,70 €
  0323

BRUT NATURE 
RESERVA NU 2018

Xarel·lo, macabeu i parellada

24 mesos de criança

11,45 €
  0828

BRUT ROSÉ

Trepat  
i garnatxa negra

8,20 €
  0316

15,25 €
  033411

19,95 €
  0335

1917
BRUT NATURE GRAN RESERVA 2017

DO Cava

Macabeu, xarel·lo, parellada i pinot noir

36 mesos de criança

Producció limitada 9.999 ampolles

Madur

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

36 mesos de criança

Madur

El veritable fruit de la 
perseverança i el saber fer.

L’avi Pau
BRUT NATURE GRAN RESERVA 2017 

DO Cava

Macabeu, xarel·lo, parellada i chardonnay

36 mesos de criança

Producció limitada 19.580 ampolles

Madur

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

6,70 €
  02601

9,90 €
  0332

10,15 €
  0327

Aurum
BRUT NATURE 
RESERVA 2018

DO Cava

Xarel·lo i chardonnay

24 mesos de criança

Lleuger

Deixeu-vos enlluernar 
per un cupatge 
únic de xarel·lo 
i chardonnay.

Zero
COLLITA 2019

Airén, verdejo 
i moscatell

Lleuger

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

9,90 €
  0331

Nectar White
SEMISEC 
RESERVA 2018

DO Cava

Macabeu, xarel·lo 
i parellada

24 mesos de criança

Lleuger

Perfecte per 
acompanyar les vostres 
millors sobretaules.

Ice Cocktail
SEMISEC 
RESERVA 2018

DO Cava

Macabeu, xarel·lo 
i parellada 

24 mesos de criança

Lleuger

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

13,20 € 26,40 €
  0334 - 75 cl   0325 - 150 cl

33,00 €
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Abadía 
Rubia
ESTIL BELGA 
(ABADIA)

Ordi

Malta

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.

Abadía 
Tostada
ESTIL BELGA 
(ABADIA)

Ordi

Doble malta

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.

Baviera 
Rubia
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.

Baviera 
Tostada
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.

2,50 €
  1015

2,90 €
  1025

2,75 €
  1055

2,85 €
  1065

Els Ambaixadors Maset 
ja l’estan rebent de franc
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 
ampolla màgnum (1,5 L) del nostre cava gran reserva Vintage 2017.

London 
ESTIL ANGLÈS (IPA)

Ordi

33 cl

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.

Sabíeu que...
...en l’elaboració de la cervesa IPA s’utilitza fins a sis vegades 
més de llúpol que en una cervesa clàssica? Aquesta 
singularitat li aporta la seva suau amargor i les seves fragants 
aromes tropicals, cítriques i florals, convertint-la en una 
de les cerveses més fresques i refrescants del món.

A més, l’amargor és un increïble potenciador del sabor. 
Per aquest motiu, és una cervesa molt gastronòmica ideal 
per a acompanyar plats dolços, especiats o picants.

Tasteu-la amb un marinat de gambes ţikka masãlã amb arròs 
basmati i deixeu-vos portar per la frescor de l’IPA!

La cervesa 
més refrescant 
d’aquest estiu

2,85 €
  1076

33,00 € 
26,40 €

  0325 - 150 cl

Màgnum
BRUT NATURE GRAN RESERVA 2017

DO Cava

Macabeu, xarel·lo i parellada

36 mesos de criança

Format màgnum - 1,5 L

Madur

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.

Vintage

20 % 
DESCOMPTE

per la compra de 24 ampolles
GOTS DE FRANC2 



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

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

maset.cat  900 200 250           650 200 250

Muscat
5,65 €

  0358

Verdejo
5,80 €

  03581

Rosé
5,80 €

  0368

VINS D’AGULLA


