BROUWERIJ DILEWYNS

Brouwerij Dilewyns is een familiebrouwerij die
voortkomt uit de passie voor bier van oprichter
Vincent Dilewyns en zijn vier dochters.
In 2005 zijn de eerste Vicarisbieren geboren.
Na enkele succesvolle jaren als hobbybrouwer startte familie Dilewyns in 2010 hun
eigen brouwerij op in Dendermonde.
Op vandaag staan vader Vincent en dochter
Claire aan het roer van de brouwerij die staat
voor ambachtelijke kwaliteitsbieren van hoge
gisting.

PUUR / FAMILIAAL / AUTHENTIEK
PUUR

familiaal

authentiek

Brouwerij Dilewyns
brouwt 100% natuurlijk
met slechts vier basisingrediënten: water, mout,
hop en gist. Niets meer en
niets minder. Dat proef je!

Het enige bier ter
wereld gebrouwen door
een vader en zijn vier
dochters. Een échte
familiezaak met passie.
Dat voel je!

Met liefde en volgens
traditie gebrouwen,
geduldig 14 weken laten
rijpen. Ongefilterd en niet
gepasteuriseerd.
Dat merk je!

bezoek ons!
Zin om de brouwerij te ontdekken?
Dat kan! Wij geven regelmatig rondleidingen voor zowel groepen als
individuelen. Alle info hierover vind
je op onze website.

Brouwerij Dilewyns

Vlassenhout 5 - Dendermonde
www.vicaris.be - info@vicaris.be
Like us on

Quinto

(5°)

Vicaris Quinto is een goudblond bier met een verrassend
rijk aroma en volmondige smaak voor slechts 5 Vol.% Alc.
Kortom, een smaakvolle doordrinker!

Tripel

(8,5°)

Vicaris Tripel is een elegant uitgebalanceerd zacht bier
met een fruitige toets. Het bier is niet uitgesproken bitter
en niet overdreven zoet waardoor het zeer toegankelijk is.

Generaal

(8,5°)

Vicaris Generaal is een roodbruin bier met een mooi
getinte schuimkraag. De Generaal is een karaktervol
bier dankzij het gebruik van verschillende hopsoorten en
gebrande mout.

Tripel/Gueuze

(7°)

Vicaris Tripel/Gueuze is door het complexe samenspel van
tripel en gueuze een uniek type bier. De fruitige en zachte
eigenschappen zijn afkomstig van Vicaris Tripel, de frisse
lichtzurigheid krijg het bier mee van de gueuze.

Winter

(10°)

Vicaris Winter is een roodbruin bier met een veelzijdig
smaakpallet dankzij de drie soorten mout en twee soorten
hop. Het winterbier is het enige Vicarisbier met naast hop ook
andere kruiden; steranijs en zoethout.

Bieren verkrijgbaar bij de betere drankhandel, Prik&Tik, Delhaize, Colruyt en Spar.

