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.

VAN STEENDEREN WINES
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
2018 GUILLAUME AURELE SAUVIGNON BLANC

4,25

23,00

2018 ROENO PINOT GRIGIO TERA ALTA

5,95

31,00

2018 GUILLAUME AURELE ROSÉ

4,25

23,00

4,25

23,00

5,55

27,50

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.
Elegante wijn met een mooie balans tussen frisse zuren en tropisch fruit. Het perfecte aperitief,
maar ook heel lekker bij schelp- en schaaldieren.

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.

2018 GUILLAUME AURELE MERLOT
Deze aantrekkelijke middelzware Merlot van Guillaume Aurele, heeft een zeer uitgesproken
smaak van zoete zwarte kersen, bloemen, pruimen, tabak en iets van munt.

N.V. CAVE SAINT-ANTOINE PINOT NOIR À BOIRE

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.

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

31,50

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.

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

41,50

De term Extra Dry slaat op iets fruitiger dan een Brut. Heerlijke fruitige Prosecco dus, met toetsen
van peer en meloen!

N.V. HOSTOMME CHAMPAGNE BLANC DE BLANCS BRUT ‘ORIGINE’
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!

2020 DOMAINE BRIAL ROZY PLAGE ROSE COLLECTION D'ETE 2021
CÔTES CATALANES

42,00

74,55

1/2 FLES

29,00

Waan je in het zuiden van Frankrijk op het strand met deze heerlijke frisse en frutige rosé welke
elk jaar voorzien wordt van een andere bikini volgens de laatste trends…

2018 DES ANNIBALS CÔTES DE PROVENCE ROSÉ
Een zachte en frisse rosé. Goed voor op een warme zonnige dag.

39,00

WIT
2019/20 BRUNELLI BIANCO DI CUSTOZA
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!

2019/20 BISHOP’S LEAP SAUVIGNON BLANC MARLBOROUGH

27,50

29,95

Smaakvolle wijn met passievrucht, kruisbessen en een frisse, citrusachtige afdronk. Ook perfect
als aperitief en bij voorgerechten en lichte visgerechten.

2016/17 B. CORDERAIS MUSCADET DE SEVRE ET MAIN ‘SUR LIE’

31,50

Perfecte match bij schelpdieren! Lekker ziltig en crèmig tegelijk, als een goede Chablis…

2017 DELHEIM CHENIN BLANC ‘WILD FERMENT’

38,00

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.

2019 AS LAXAS VAL DO SOSEGO ALBARINHO RIAS BAIXAS

38,00

Heerlijke Albarinho uit Rias Baixas, Spanje. Ideaal met voorgerechten, zeker als daar
schaal/schelpdieren of vis aan te pas komen die natuurlijk allen ook rijkelijk in Galicië voorhanden
zijn.

2018/2019 DOMAINE BESSON CHABLIS

52,00

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.

2018 JEAN-CLAUDE MAS CHARDONNAY ‘LES FAÏ SSES’

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

41,00

ROOD
2019 BODEGAS ALTUN RIOJA ALBIKER

31,50

Kersen, rood fruit en zelfs iets tropisch. Heerlijke “instap” Rioja voor wanneer de temperaturen wat
hoger liggen.

2019 LE CHIUSE ROSSO DI MONTALCINO

52,00

Één van de meest zijdezachte, verleidelijke, bijna Bourgogne-achtige expressies van de
Sangiovese druif. Deze wijn drinkt kort na release al geweldig, verras uzelf en uw tafelgeno(o)t(en).

2018/19 JEFF CARREL LES DARONS ROUGE

29,50

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!

2017 MONTRESOR VALPOLICELLA RIPASSO CAPITEL DELLA
CROSARA

39,50

2014 CHÂTEAU SÉNÉJAC HAUT-MÉDOC

52,00

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!
Klassieker uit de Médoc in Bordeaux. Zwarte bessen, eiken, tabak en leer.

