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Introducing Den Bryggande Holländaren! 

 
Den Bryggande Holländaren är ett nytt hantverksölbryggeri i Gnesta. För fyra år sedan, 

har ’Den Bryggande Holländaren', Wilbert Duijvesteijn, och hans fru Theresa McGovern, 

flyttat till Sverige från Holland och tagit med sig sina kärleksfulla idéer om kreativt, lokalt 

producerat, smakrikt öl och blev inspirerade till att starta upp ett ölbryggeri i deras nya 

hemort Gnesta. 

Den Bryggande Holländaren står för kreativitet. 

De brygger handgjorda ale inspirerade av den 

belgiska sättet att brygga och är inte rädda för att 

använda okonventionella ingredienser. Trots 

denna nya smakupplevelse är själva bryggningen 

gjord på helt traditionellt vis. Inga datorer, 

ingenting automatiserat. Likt en munk brygger de 

med hederligt muskelarbete. 

Det är den första året på Stockholm Beer and Whisky Festival och den finns 6 olyka öl 

sörter ni skulle får smaka på.  

  

Komma foribi och träffa Wilbert, den bryggande holländaren själv under hela festivalen. 

 

För mer information gärna ta kontakt med oss:

Wilbert Duijvesteijn 
Brewer, sales and service 
 e-post : wilbert@denbryggandehollandaren.se 
tel : +46 (0) 7 28 53 77 97 

Theresa McGovern-Duijvesteijn 
VD, marketing and finance 
e-post : theresa@denbryggandehollandaren.se 
tel : +46 (0) 7 39 66 77 98

 

Empirical Stout (6.8% ABV) – Extra torr stout. bryggd på ek-rökt 

vete och massiva mängder choklad-, svart- och belgisk karamell-malt 

och hemlagad kandi-sirap. 

Red Sonja (7.0% ABV) – Belgisk (non) Blonde.  Stark och kryddig 

belgisk ale bryggd på flytande jäst naturligtvis, och med färsk och 

fruktig australiensk humle. 

Rye-cycled (4.8 % ABV) – Råg Ale bryggd med överblivna rågbröd 

från det lokala ekologiska vedugnsbageriet, bara ekologisk malt. 

’Blonde’ Sonja (5.4% ABV) – Belgisk Blonde. En lägre alkohol 

version av Red Sonja utvecklat för en lokala musik festival.  

Don’t fläder yourself (4.6%ABV), vete öl med smaksätts av lokal 

fläderblom. 

I’m Dreaming of a Wheat Christmas (5.9% ABV) – Veteöl med 

julkryddor.  Var den första arr provsmaka vår Jul öl innan officiell 

släp den 1st november! 
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