DE KONINKLIJKE ROEI- EN
ZEILVEREENIGING ‘DE MAAS’
De Koninklijke Roeien Zeilvereeniging
‘De Maas’ heeft een
monumentaal
sociëteitsgebouw
in het hart van de
Veerhaven, aan de voet
van de Erasmusbrug en
met een wijds uitzicht
over de Maas.

Onze wijnkaart is met de grootste zorg voor u samengesteld.
Wij hebben een assortiment dat aansluit bij onze menukaart en het seizoen.
De gevarieerde selectie bevat wijnen uit zowel de oude- als nieuwe wereld en is
ingedeeld op stijl.
Of u nu op zoek bent naar een frisse rosé voor op het terras, een volle Chardonnay
bij het diner of een klassieke Amarone, Sociëteit aan de Maas heeft voor alle
momenten van de dag en in elke prijsklasse een suggestie.
Jaartallen van onze wijnen kunnen echter tussentijds wijzigen.

Ook bieden wij u de mogelijkheid enkele pareltjes te drinken tegen een vaste (lage)
opslag onder het kopje topwijnen!

VAN S T EEN D ER EN WI N ES
De wijncollectie is met zorg samengesteld door Van Steenderen Wines.
Importeur en restaurateur David van Steenderen is door Michelin in 2018
uitgeroepen tot béste sommelier.
De door hem samengestelde wijnkaarten zijn bekroond door
The Wine Spectator en The World of Fine Wine. In 2016 werd de selectie van
Vineum zelfs uitgeroepen tot beste middelgrote wijnkaart van Europa!

WIJNEN
Witte huiswijnen
2018 G UILLAUME AUREL E S AUVIG NON BLANC

3,95

22,00

20 17 / 2018 BRUNELL I B IANCO DI CUS TOZA

4,95

26,00

2018 ROENO PINOT GRIGIO TERA ALTA

5,75

29,00

3,95

22,00

2018 GUILLAUME AUREL E MERLOT

3,95

22,00

N.V. CAVE SAINT -ANTOINE PINOT NOIR À BOI RE

4,95

26,00

N.V. S AN LORENZO IL CAS OLARE ROSS O

5,75

30,00

De Sauvignon Blanc-druif geeft altijd zeer fruitige wijn (appel en peer) met in de neus typische tonen van buxus,
bladgroen en kruiden. De wijn heeft een fraaie zuurgraad die mooi in balans is met de volle, krachtige smaak.
De wijn heeft tonen van amandelen, kersenbloesem en honingbloesem. Ook ontdek je appel, perzik en
mineraliteit. De afdronk is droog, met fijne citrustonen en het bovengenoemde fruit. Prettig en zeer goede
prijs/kwaliteit!
Elegante wijn met een mooie balans tussen frisse zuren en tropisch fruit. Het perfecte aperitief, maar ook heel
lekker bij schelp- en schaaldieren.

Rosé huiswijnen
2018 GUILLAUME AUREL E ROSÉ

Deze rosé is licht van kleur en heeft tonen van rood fruit, zwarte bessen en framboos. De afdronk is lang met
aromas van witte bloemen en kersen.

Rode huiswijnen
Deze aantrekkelijke middelzware Merlot van Guillaume Aurele, heeft een zeer uitgesproken smaak van zoete
zwarte kersen, bloemen, pruimen, tabak en iets van munt.
Elegante en verfijnde wijn met licht kersenfruit. Houttonen zijn mooi verweven. Leuk alternatief voor de
generieke Bourgogne Pinot Noir. Deze wijn heeft een paar maanden gerijpt op eikenhout.
Deze fruitige en tevens kruidige wijn gaat heerlijk bij lichte vleesgerechten, kalfsvlees of gevogelte. Gemaakt van
50% Montepulciano & 50% Sangiovese.

Port
ROTTERDAMSCHE PORT Tawny, Ruby of White

5,50

Deze heerlijke port wordt zo’n 2025 km onder de rook van Rotterdam gemaakt door het bekende porthuis
Kopke, gevestigd in Vila Nova de Gaia.

Sherry
TIO PEPE FINO

Deze sherry uit de Jerez streek in Spanje is droog en fris van smaak. Heerlijk om te serveren met gerechten met
schaal- en schelpdieren, bij tapas of als aperitief.

3,75

Vermouth
COCCHI VERMOUTH AMERICANO

6,00

COCCHI VERMOUTH DI TORINO

6,00

DOLIN VERMOUTH DRY

4,50

Cocchi Americano bevat invloeden uit kina, citroenschil en diverse kruiden. Het eindresultaat is complex,
verfrissend en licht bitter.
Aroma’s van sinaasappelschil, vanille en karamel die worden gevolgd door paardenbloem en noten. De smaak is
vol met een aards karakter die goed in balans is met de zoetere tonen van zoethout, sinaasappelschil en suiker.
Lychee en grapefruit zorgen voor een zachte zoetheid die overloopt in een wat drogere, kruidige toon met een
hint van kruidnagel.

MOUSSEREND & ROSÉ
Mousserende wijnen
N.V. OLIVEDA CAVA BR UT ‘OH!’

30,00

N.V. SPAGNOL PROSECC O EXTRA DRY ‘COL DEL SAS’

39,50

De wijn heeft een mooie zachte mousse, aroma’s van perzik en abrikoos vergezeld van een grote frisheid. Ideaal
als aperitief, voor een toast op goede tijden en als begeleider van vrijwel alle maaltijden en gerechten.
De term Extra Dry slaat op iets fruitiger dan een Brut. Heerlijke fruitige Prosecco dus, met toetsen van peer en
meloen!

Champagne
N.V. HOS TOMME CHAMPA G NE BLANC DE BLANCS BRUT ‘ORIG INE’
Geraffineerde, klassieke stijl Champagne met een heldere, licht gouden kleur. Ultrafijne, persistente mousse.
Verfijnd aroma van citrusfruit, mango's, perziken en abrikozen. In de smaak een geweldige balans van
aromatische kracht en de frisheid van exotisch fruit. Ook dé huischampagne van “The Jane” in Antwerpen van
Sergio Herman!

40,00

71,00

1/2 FLES

Rosé wijnen
20 18 FAMILL E QUIOT C ÔTES DE PROVENCE ROS É ‘HOUCHART’

36,00

20 18 DES ANNIBALS CÔ TES DE PROVENCE ROS É

37,00

Zalmroze kleur, aardbeien in geur en smaak. Daarnaast No.1 Best Value Rosé volgens The WineSpectator!
Een zachte en frisse rosé. Goed voor op een warme zonnige dag.

WIT
Witte wijnen – Zuiver en Fris
2018 BISHOP’S LEAP SAUVIGNON BLANC MARL BOROUGH

28,50

2018 VALDELAG UNDE VERDEJO ‘CUVEE ES PECIAL’

28,95

20 1 6/ 1 7 B. CO RD ER AIS M US CAD ET D E S EVR E ET M AIN ‘S UR L IE’

29,95

Smaakvolle wijn met passievrucht, kruisbessen en een frisse, citrusachtige afdronk. Ook perfect als aperitief en bij
voorgerechten en lichte visgerechten.
Expressieve wijn met tonen van exotisch fruit en citrus. Lekker bij een risotto van schaal- en schelpdieren.
Perfecte match bij schelpdieren! Lekker ziltig en crèmig tegelijk, als een goede Chablis…

2017 DELHEIM CHENIN BLANC ‘WILD FERMENT’

Rijke, gelaagde wijn met tonen van abrikoos, gele appel en kruisbes en subtiele invloeden van hout. Lekker bij
gerechten met avocado. Ook heerlijk bij gebakken baarsachtigen.

36,00

Witte wijnen – Elegant en aromatisch
2017/18 BRUNELLI G AR G ANEG A ‘CARIANUM’

31,00

20 1 8 S CHL O SS L IES ER R IESL IN G T R O CKEN ‘S L ’

36,00

2017/18 JEAN -PAUL BALLAND SANCERRE BLANC

43,00

2017/18 SERGE DAGUEN EAU POUILLY -FUMÉ ‘TR ADITION’

49,50

Laat geoogste Garganega druif van top wijnmaker Alberto Brunelli uit de Valpolicella…Bloemig, jasmijn, acacia
en ook tonen van abrikoos.
Het visitekaartje van wijnmaker Thomas Haag op het prachtige domein Schloss Lieser, spanning in het glas.
Combineert rijp fruit met goede zuren en zilte mineraliteit!
Elegant en aromatisch met zowel groene toetsen als fruitig, droog, harmonieus en fris. Perfect als aperitief, maar
ook geserveerd met voorgerechten, gaat zeer goed samen met zeevruchten en vis, evenals de beroemde
Chavignol-geitenkaas.
Klassieke, karakteristieke, rokerige Sauvignon Blanc. Past perfect bij geitenkaas, (gerookte) zalm en vis in romige
sauzen.

2017 DOMAINE BESS ON CHABL IS

Zeer verfijnde Chablis met de typische minerale aroma's. In de mond ook fijne aroma's van pompelmoes en
witte bloemen. Verfrissende aanzet met een ronde en sappige afdronk.

49,50

Witte wijnen – Vol en krachtig
20 18 JEAN -CL AUDE MAS CHARDONNAY ‘LES FAÏ S S ES ’

39,00

Verfijnde wijn met tonen van tropisch fruit (ananas, mango), citrus, hazelnoten en vanille. Heerlijk bij gamba's en
coquilles.

2017/18 CHÂTEAU DE C ÎTEAUX AUX EY -DURES S ES BLANC

55,00

2017 NATHALIE ET G ILLES FÈVRE CHABLIS 1ER CR U ‘VAULORENT’

77,00

Knipoog naar Meursault, geroosterde amandelen en hazelnoten. Licht botertje en een mooie zachte citrus/noten
afdronk.
Rijke wijn, vol fruit, licht getoast en mineralig. Lekker bij gerechten met champignons, bijvoorbeeld een gevulde
portobello met geitenkaas. Ook lekker bij de lokale kaas Soumaintrain. Geeft menig Grand Cru Chablis het
nakijken…

ROOD & ZOET
Rode wijnen – Soepel en fruitig
20 1 4 S T EP H AN E AVIR O N FL EUR IE VIEL L ES VIG N ES

38,00

20 17 S CHL OS S L IES ER PINOT NOIR

49,50

2017 DOMAINE HENRI B OILLOT VOLNAY

97,00

Zachte Gamay uit de Beaujolais. Sappig, aards en iets boers. Heerlijke food wijn!

Elegante Pinot Noir uit de Moezel, Duitsland met tonen van rood fruit en zijdezachte tannine!
Één van de meest zijdezachte, verleidelijke, vrouwelijke appellations uit de Bourgogne. Heerlijk verfijnd glas
gemaakt door Henri’s zoon Guillaume wie de rode wijnen voor zijn rekening neemt. Prachtig!

Rode wijnen – Rijk en kruidig
2016/17 JEFF CARREL LES DARONS ROUGE

28,00

2016 RENZO MAS I CHIANTI RIS ERVA

31,00

2014 BODEG AS ALTUN RIOJA RES ERVA

43,00

Hoofzakelijk Grenache (75%) in een blend met Carignan en Syrah. Medaille d’ Or op het Grenache du Monde
Concours en maar liefst 91 punten van Jeb Dunnuck (ex- Robert Parker)!
Super prijs/kwaliteitsverhouding!
Klassieker uit Toscane gemaakt van hoofdzakelijk Sangiovese, aangevuld met de Colorino druif. Volle, fruitige
wijn met zachte tannines en wat peper in de afdronk.
Ideale allround maaltijdbegeleider…
100% Tempranillo 18 maanden opgevoed op 70% Frans en 30% Amerikaans eiken. Kruidig, rijk en toch ook
zachte tannines! Heerlijk bij (rood) vlees!

Rode wijnen – Vol en rijp
2016 BRUNELLI VALPOL ICELLA CLASSICO SUPE RIORE RIPASSO

37,50

2013/14 CHÂTEAU HAUT CARDINAL S AINT -ÉMILION G R AND CRU

55,00

Breed, persistent boeket met fruitige tonen van zwarte bessen, bramen en pruimen, afgewisseld met hints van
vanille. In de smaak mondvullend met grote diepte, concentratie en blijvende kracht. (Wild) vlees, harde kazen!
Dieprode bordeaux met een krachtig aroma van rijp fruit, eikenhout en wat kruiden. De smaak is vol en rond,
maar krachtig en eindigt soepel. Heerlijk bij gegrild rund, duif en fazant. 80% Merlot en 20% Cabernet Franc.

2016 BRUNELLI AMARON E DELLA VALPOLICEL LA CLASS ICO

Gemaakt van ingedroogd Corvina, Rondinella en Corvinone druiven. Deze Amarone heeft een mooie diepe
ruby rode kleur, met een neus van (zoet) rood fruit. Met name aalbessen, bosbessen en kersen, gecombineerd
met een vanille toets van het houtgebruik. De smaak is vol, breed en zacht met een goede balans tussen de zuren
en tannines. Een elegante Amarone met een prachtige structuur.

2015 CONSONNIERE CHÂTEAUNEUF-DU-PÂPE

De smaak is elegant, soepel, bijna zalfachtig met een mengsel van zoethoutaroma's, zoete kruiden, oregano en
witte peper. Dit vraagt om (stevig) vlees of rijpe kazen! Scores toonaangevende critici:
Robert Parker’s: The WineAdvocate 94/100; the WineSpectator 93/100

65,00

79,00

Dessert wijnen
20 1 5 BR UN ELL I G ARG AN EG A P ASS IT O ‘R ES O L ’

De "ReSol" heeft een prachtige diep goudgele kleur met een intense neus van geroosterde amandelen, honing en
tropisch fruit. Ook heeft deze wijn tonen van aromatische kruiden. In de smaak veel concentratie met een
prachtige lengte.

20 1 7 BR UN EL L I R ECIO T O D EL L A VALP O L ICEL L A CL ASS ICO
Zelfde druiven en proces als voor de Amarone della Valpolicella Classico, echter wordt de vergisting hier eerder
gestopt zodat de suikers achterblijven. Drinkt als een edele, zwoele, zoete rode wijn. Heerlijk licht gekoeld!

39,00
500ML

49,00
500ML

TOPWIJNEN z.o.z.

TOPWIJNEN
Mousserende wijnen

N.V. RUINART CHAMPAG NE BRUT ‘R’

97,95

Champagnehuis Ruinart bestaat al sinds 1729 en de huisstijl wordt gekenmerkt door de frisheid en elegantie van
de Chardonnay druif. Dat herken je in deze lekkere champagne. Het is zeker eén van de beste non-millésimé
champagnes van dit moment. Ze maken veel gebruik van 60% Pinot Noir en 40% Chardonnay dat tot zeer
elegante Champagne leidt.

N.V. RUINART CHAMPAG NE BRUT ROS É ‘R’

132,50

2008 DOM PÉRIGNON CHAMPAG NE

225,00

De kleur is diep roze. Subtiele en fijne neus van rood fruit als aardbei en aalbes en op de achtergrond zelfs iets
van bramen. In de geur treffen wij duidelijk tonen van rood fruit Zeer rijke geur! De mooi gebalanceerde smaak
is fijn, zacht en subtiel.
Het beste Champagne jaar alhier sinds 1996 en 2002, grote klasse!
Collectible scores van alle toonaangevende critici…
Witte wijnen

2017/18 PIERRE GAILL ARD CONDRIEU

84,00

Super expressie van de Viognier druif, steenfruit en bloemig met tonen van goed geïntegreerd hout en een lange
afdronk! Bij rijke gerechten…

2017 MAISON HENRI BOILLOT MEURSAULT

110,00

Henri Boillot is één van de top producenten uit de Bourgogne, hij maakt prachtige terroir gedreven wijnen welke
spreken voor het dorp van herkomst. In alle verschillende cuvées die hij maakt proef je precisie & talent!

2017 MAISON HENRI BOILLOT MEURSAULT 1ER CRU
“LES PORUZOTS”

139,95

Nog iets fraaier dan de Meursault “tout court” vanwege de betere ligging van het perceel “Les Poruzots” welke
geclassificeerd is als Premier Cru!
Rode wijnen

2014 LE CHIUS E BRUNE LLO DI MONTALCINO

Biologisch-dynamische geteelde Sangiovese druiven van het domein waar Franco Biondi-Santi zijn specifieke
kloon Sangiovese vandaan haalde om de allereerste Brunello di Montalcino Riserva mee te maken op zijn eigen
werelberoemde domein Biondi-Santi!

2016 ORNELLAIA BOLGH ERI SUPERIORE
Intense aroma’s van rijp zwart fruit, cassis, bramen, ceder en een hint van vanille maakt deze robijnrode wijn zeer
interessant. Een heerlijke aanzet met veel sappig zwart fruit. Rijp en zeer geconcentreerd. Een wijn met elegantie
en lengte. Zalig bij stoofvlees van wild of geroosterd vlees en als mooie begeleider van een kaasplateau.
Scores toonaangevende critici: Robert Parker’s: The WineAdvocate 98/100; James Suckling 98/100; the
WineSpectator 97/100; Vinous 96+/100.

52,00

93,00

1/2 FLES

250,00

