Proeflocaties Maastricht met Vinteur 2020
Centrum
Wienkontor Bassinkade 7. Gelegen aan het Bassin heeft Con een wijnbar met een aangrenzende
wijnproefruimte. De gewelven van deze voormalige opslagruimtes zijn zeer sfeervol vanwege de
typische gewelven. De ruimte is beschikbaar tot 50 personen en bestaat uit 2 subruimtes van
nagenoeg gelijke omvang. Het centrum is op 5 minuten lopen of blijf gewoon nog even ´hangen´ om
de rest van Con´s assortiment te leren kennen...

Wijnrestaurant Mes Amis, Tongersestraat 5. Dit historische pand in het Jekerkwartier heeft sinds
eind 2019 een private diningroom op de 2e etage die zich perfect leent voor proeverijen. De sfeer is
zeer aangenaam door een combinatie van authentieke en strakke elementen. De ruimte is geschikt
voor maximaal 30 personen. Na de proeverij kunt u heerlijk genieten van een culinair menu en nog
meer verrassende Limburgse wijnen. Centrum op 2 minuten lopen.

SoDelicious, Stationsstraat 21-23. Moderne, k(l)eurige horecazaak met aan de achterzijde 2 ruimtes
die apart en samen gebruikt kunnen worden voor proeverijen tot 30 personen of 20 personen, met

uitzicht op het tuinterras. Geniet vooraf van een heerlijke lunch of later van een heerlijk diner.
Centraal station op 1 minuut lopen.

Thiessen, Grote Gracht 18. Oudste wijnkoperij van Nederland. Prachtig gebouw tussen de Markt en
het Vrijthof, voorzien van markante wijnkelders en onderaardse ruimtes voor wijnproeverijen. Eén
ruimte op de begane grond in een modern en fris jasje #orange! Ruimtes zijn geschikt vanaf 20 tot 75
personen.

De Boven Kamer, Koestraat 9B. De intieme ruimte die Kiki ter beschikking heeft is tot in de puntjes
geoutilleerd voor vanalles en nog meer. Er is plaats voor maximaal 15 personen. Combineer de
proeverij met een bezoek aan de pleinen van Maastricht en het sfeervolle Jekerkwartier. Of wat

dacht je van de naastgelegen Bisschopsmolen, of a walk in the park of een rondvaart op de Maas? Of
eerst een serieuzere teamsessie en daarna de proeverij?

Designhotel Kruisheren – Oostwegel Collection Kruisherengang 19-23. Het vijfsterren Designhotel in
het voormalige vijftiende-eeuwse Kruisherenklooster is een bijzondere locatie in het centrum van
Maastricht, nabij het Vrijthof. Leonardo’s Boardroom en de Angels room lenen zich uitstekend voor
een wijnproeverij, variërend van 8 tot 24 personen. Geniet naast de Limburgse wijnen ook van een
culinaire verwennerij en combineer de proeverij met een lunch of diner in het Kruisherenrestaurant
aldaar.

Rand van Maastricht

Het Proeflokaal, Dormio Resort, Wilhelmus 1. Dit nieuwe bruin café is gespecialiseerd in
toegankelijke Limburgse lekkernijen in het glas of op een plankje. Een deel van het café is
beschikbaar voor proeverijen tot 20 personen. Lekker laagdrempelig en ongedwongen sfeer. Goed
vooraf of naderhand te combineren met een foodcourt gerecht of in stijl bij restaurant Rantrée.

Sauter Wijnkelder, Rijksweg 9 Cadier en Keer. Wandelend door de ruime winkel aan de voorzijde van
het pand, kom je halverwege in de mysterieuze, open en sfeervolle ruimte met menshoge wijnvaten
en toegang tot de grotten met talloze wijnnissen en toegang tot de wijngaard Baeckerbosch. Ideaal
voor groepen vanaf 30 personen, met bijvoorbeeld een aperitief in de wijngaard en uitzicht op het
Maasdal en Maastricht.

Wijndomein landgoed St. Pieter, Schutterijweg 1. Met een adembenemend uitzicht op de Maas,
Maastricht Zuid en het Maasdal, is dit een fantastische plek voor een wijnproeverij van groepen
vanaf 20 tot 50 personen. Leer tijdens de proeverij en passant meer over de wijngaard en factoren

voor wijnbouw. Combineer de proeverij met een heerlijke wandeling en/of lunch bij Puro of
Slavante. Centrum Maastricht ligt op 15 minuten lopen.

Kookstudio Maastricht, Scharnerweg 64. Naast het volgen van kookworkshops of kooklessen, is er
een ruimte met tuin beschikbaar voor proeverijen tot 20 personen. Heel goed bereikbaar aan de
rand van Maastricht. Centrum Maastricht (Wyck) op 15 minuten lopen. Naast de combinatie met
koken, is het ook leuk te matchen met een fietstocht door het Zuid-Limburgse Heuvelland. Ook een
proeverij bij kasteel Schaloen in Oud-Valkenburg is mogelijk.

Gastrobar Puro St. Pieter Lage Kanaaldijk 55. Aan de kanaaldijk nabij de Maas ligt deze nieuwe
Gastrobar met een Italiaans concept. Op de eerste etage is een intieme proefkamer waar een groep
van 10 tot 12 personen ongestoord van een proeverij kan genieten. Centrum Maastricht ligt op 15

minuten lopen. Combineer de proeverij met een heerlijke wandeling in St. Pieter of een rondvaart op
de Maas…

Buitengoed ´Casino´ Slavante St. Pieter Slavante 1. Kijkend over de Maas en op de oudste wijngaard
van Nederland, bruist het van inspiratie om de Limburgse wijn te leren kennen en goed door te
proeven. Het gebouw is sfeervol en voorzien van een aparte ruimte op de begane grond. Ideaal voor
proeverijen van 10 tot 30 personen. Combineer de proeverij met een bezoek aan de grotten, de
ENCI-groeve of een bootrondvaart. Centrum Maastricht op ruim 20 minuten lopen.

Wijndomein Riesenberg, Keerderweg Gronsveld. Deze halve hectare grote wijngaard is in mei 2019
aangeplant door 4 maten. Op deze serene plek was in de 10e eeuw al wijnbouw. Het gebied is

populair bij wandelaars, ruiters en fietsers. Bovenaan de gaard is er een prachtig zicht op het
Savelsbos en de landerijen rondom Gronsveld. Leer tijdens de proeverij en passant meer over de
wijngaard en factoren voor wijnbouw. Combineer de proeverij met een heerlijke wandeling en/of
lunch/ diner bij De Kwizzenjer.

Ruimtes en locaties zijn te huur vanaf €50,- per dagdeel, exclusief de proeverij. Buiten openingstijden
kunnen er nog personeelskosten bij komen. Indien het proefarrangement bij horecazaken uitgebreid
wordt met andere dranken en/of hapjes vooraf, tijdens of na de proeverij, worden deze huurkosten
eventueel niet of maar deels in rekening gebracht.
Voor andere locaties buiten Maastricht kunnen reiskosten en reistijd worden gerekend.

