
Viner från Rioja tillsammans med Björn och Eva Sonnert Till webbversionen

Viner från Rioja tillsammans med Björn och Eva Sonnert.
Tisdagen den 29 september kl. 18:30 på Scandic Frimurarehotellet.

Rioja – Tradition och förnyelse.
På 1980-talet dominerade Rioja stort i Sverige när vinkulturen utvecklades här. När
producenterna sedan på 90-talet blev lata och höjde priserna fann vi konsumenter
andra alterna�v och försäljningen störtdök. Det reningsbad som följde resulterade
inte bara i e� betydligt större kvalitetsmedvetande utan också i  utveckling av den mo-
derna vins�len. 
Tradi�onen lever i högsta grad men ny teknologi och influenser från när och �ärran
har ha� stor påverkan på vinerna. Den moderna Riojan tar numera stor plats. Vi tän-
ker ta pulsen på dagens Riojor, prova och jämföra tradi�onella och moderna viner.

https://munskankarna.customer.eclub.se/open/email/online/ahnzrLXEZk6kOqwvARcNfg/F_sa554QM0OSiKY0AMd5zg/nNbEcYlrUEKMTawvAWQAng


Mat och vin
E�er provningen kommer vi bli serverade en Spansk Paella med skaldjur, kyckling och
Chorizo som serveras med aioli som kockarna lagat �ll åt oss.
Till maten dricker vi e� rö� vin
Crianza Montecillo Montecillo (2643)  99kr

Pris: Munskänkar 550 kr och 600 kr för gäster.

Ny lokal
Vid denna provning så kommer vi a� hålla premiärprovning vid Scandic Frimurareho-
tellet. Vi kommer a� vara i deras nya eventlokal, ”Vintergatan”, som är en stor och
fräscht inredd sal på översta våningen. Maten kommer a� �llagas och serveras av ho-
tellets kunniga personal. Vintergatan rymmer normalt 300 personer. 

Styrelsen har �llsammans med Scandic Frimurarehotellet valt a� begränsa provning-
en �ll 50 personer, så a� vi kan erbjuda en lu�ig dukning med go� om avstånd �ll näs-
ta bord. Vi kan ju inte trot de�a garantera alla säkerhetsavstånd och riktlinjer, så är du
känslig mot Covid-19 kanske du ska avstå, tyvärr.

Hi�a �ll lokalen
Adress: Scandic Frimurarehotellet, Sankt Larsgatan 14, 582 24 Linköping
Gå in i stora entrén, ta vänster vid recep�onen och ta hissen upp �ll ”Vintergatan” (Vi
kommer a� stå i entrén uppe vid Vintergatan och ta emot er).

Anmälan
Hur går själva bokningen �ll? Ni går �ll Munskänkarnas hemsida/Sek�on Filbyter och
loggar in med medlemsnummer eller e-postadress och lösenord. Där hi�ar ni bok-



ningen och kan anmäla er direkt på hemsidan eller gå in via länken här. Det går a� an-
mäla flera medlemmar sam�digt, men då behöver ni veta vilket medlemsnummer de
personer har som ni vill anmäla. Om ni inte kommer ihåg eller hi�ar era medlems-
nummer hör ni av er �ll oss så hjälper vi er. Det är lä� a� följa bokningen direkt på
hemsidan, ni ser precis hur många platser som finns kvar och ni får även en bekrä�el-
se via e-post i samband med er bokning. Inbetalning ska ske �ll Bankgiro 714- 6053,
ange avinumret på bekrä�elsen i meddelandefältet när ni betalar. I det fall man behö-
ver avboka gör ni även det direkt på hemsidan, för a� erhålla full återbetalning ska av-
bokningen ha gjorts senast den dag som anges längre ner. Vid senare avbokning får
man försöka hi�a en ersä�are på egen hand. Gäller såväl medlemmar som gäster.

Vik�ga datum: Pengarna ska finnas på vårt konto 18 sept (betala senast 17 sept!), från
19 sept erbjuds reserver de platser som inte betalats.
Avanmälan kan ske med full återbetalning senast 25 sept. Senare återbud medger ty-
värr ingen kreditering.

Får du symptom av covid 19, så ska du avanmäla och inte komma. Återbetalning
sker i det fallet även med sent återbud. 

Med tanke på det låga antalet �llgängliga platser så räknar vi med a� det kommer
a� vara anmälningar som står på köplatser , så var uppmärksam på om du erbjuds
en sådan nära provningen.

Förtursregler: T.o.m. 11 sept kl 19 har medlemmar i Linköping Filbyter företräde. Från
denna �dpunkt kan andra Munskänkar anmäla sig. Från 14 sept kl 19 tar vi i mån av
plats även in gäster - ni kan anmäla även dem på hemsidan. Om du har några frågor
kring de nya ru�nerna ber vi dig skicka dessa �ll vår mailadress:
linkoping.filbyter@munskankarna.se så besvarar vi dem snarast.

Kom i god �d. Glöm inte din tastevin (skopa)

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen
Munskänkarna Filbyter.

Munskänkarna - Mötesplatsen för vinintresserade

Munskänkarna Linköping Filbyter
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