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U ontv angt deze nieuw s brief om dat u z ich v ia onze w ebs ite heeft inges chrev en.
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Beste lezer,

onze eigen tabaksplantage

Met de opwarming v an de aarde dreigen de klassieke
tabaksregio's uit te drogen en te v eranderen in
woestijngebieden.
Daarom hebben een aantal collega's en ikzelf een beetje
tabakszaad meegebracht v an onze studiereis op de
Caraïben.
Zo konden we onze eigen "tabaksplantage" beginnen en
zelfredzaam worden. 
Helaas ... dit plan blijkt niet te slagen !  Missen we geluk,
v erstand, talent  ... of ligt het aan onze Antwerpse grond ? 
Wij zijn echter wél de enigen wiens zaad lev ensv atbaar
was.  Dankzij Christel, onze eigenste bio-ingenieur, hebben
wij nu een 1 00-tal mini-tabaksplantjes, die mits ze v eel
liefde en zorg krijgen,  mooie planten tot wel 80 cm
hoog met prachtige bloemen kunnen worden in uw tuin.  
Wilt u zo'n plantje adopteren en er af en toe tegen praten ? 
Geef ons een seintje !

En stuur ons achteraf een foto v an het resultaat !  Wij
zullen uw inspanningen belonen !   Lees daarov er meer
in een v olgende nieuwsbrief !
 

Veel leesplezier!
Frank en het Verloo-team

VegaFina-roller en Verloo's eerste sigarencafé
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Op donderdag 24 april tussen 1 4 en 1 8 u v erwelkomen wij met
v eel plezier een sigarenroller v an het merk VegaFina. 
Kom zeker eens kijken met hoev eel liefde en v akmansschap een
handgemaakte sigaar gecreëerd wordt.  Gratis uiteraard !

Diezelfde av ond organiseren we ons eerste Verloo-sigarencafé !
Tussen 1 8.1 5 en 20.1 5 u gev en we u de kans om te genieten v an
een gezellig degustatiemoment, samen met de roller en ons
gezelschap.
Voor € 1 0.00 bieden we u een sigaar, een kopje koffie en een glaasje rum en/of whisky .  Mensen
met groene v ingers krijgen ook gratis één v an onze tabaksplantjes om in de tuin te koesteren en
te zien opgroeien. 
Geef u nu nog snel op !  Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar !

TERUG NAAR BOVEN

Glenglassaugh Torfa whisky

De Glenglassaugh Distillery  werd gesticht in 1 87 5 en ligt aan de
Noordzee-kust bij het plaatsje Portsoy  ten noorden v an Spey side. 
De distilleerderij is sinds haar oprichting meer toe dan open
geweest, tot ze in 1 986 "definitief" gesloten werd. 

Na een periode v an liefst 22 jaar rees ze echter in 2008 eens te
meer op als een feniks uit haar as. 

Torfa is dus een jonge, maar bijzonder smaakv olle whisky .  De
mooie, jonge turf wordt harmonieus aangev uld met frisse,
fruitige hints v an peer en ananas en uitgesproken zilte toetsen. 
Niet v erwonderlijk als je de ligging v an de distilleerderij bekijkt ;
het is dan ook v ooral de inv loed v an de zee, die deze Spey side
whisky  zo bijzonder maakt.  Een buitenbeentje ... dat je niet mag
missen !

€ 48.00

 

TERUG NAAR BOVEN

Whisky-proefavond met Mackmyra op 5 mei

Het begon met 8 v rienden, die in een berghut zaten te
brainstormen ...  hoe maak je whisky  ?
Het had daarbij kunnen blijv en natuurlijk, maar in maart 2006
werd de eerste v olledig Zweedse malt whisky , geproduceerd door
Mackmy ra Sv ensk Whisky , bij Sy stembolaget v erkocht. 
En ... wat een succes ! 
Alle grondstoffen, zoals de turf en de twijgen v an de jenev erbes,
die gebruikt worden bij het stoken, zijn lokale produkten. 
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Mackmy ra heeft net een aantal nieuwe, uitzonderlijk lekkere en
v errassende whisky 's op de markt gebracht en "v erzamelt"
awards en bekroningen op talrijke festiv als ov eral ter wereld. 

Kom ze proev en en maak kennis met Lisa Collins, die u zal meev oeren in het boeiende v erhaal
v an deze Scandinav ische whisky -av onturiers.

Schrijf u nu in ... het wordt een zeer interessante av ond v oor € 30.00 (Lisa spreekt Engels !). 

TERUG NAAR BOVEN

Macanudo Selección de Bélgica

In 201 0 hebben en aantal Belgische sigarenspecialisten
deelgenomen aan het Dominicaanse "Pro-Cigar Festiv al" en de
fabrieken v an Macanudo sigaren (Nr. 1  in USA) bezocht. 
Zij hebben samen uit v erschillende proefmodules een "Belgische"
selectie gemaakt, die Selección de Bélgica genoemd werd.
Deze Gran Corona heeft een Honduras "San Agustin" dekblad rond
een omblad uit Nicaragua ; het binnengoed is een blend v an
Nicaraguaanse en Dominicaanse tabakken. 

Een kruidige, v olle sigaar, die je zeker moet leren kennen !

€ 8.50

TERUG NAAR BOVEN

The Botanist Islay Dry Gin

Deze gin is een prachtig produkt v an het befaamde whisky -merk
Bruichladdich uit Schotland. 
De gindistilleerderij v an The Botanist staat op het eiland Islay ,
waar de 22 botanische ingrediënten in het wild gev onden
worden.  Elk kruid wordt handgeplukt op de winderige heuv els
v an het turfrijke eiland : een zeer arbeidsintensief proces.  
De gin wordt gedistilleerd in de beroemde Lomond pot-still met de
naam "Ugly  Betty ".

Het resultaat mag er zijn !  The Botanist heeft een v errassend
zuiv er aroma met subtiele tonen v an jenev erbes, dennenappels
en o.a. delicate hints v an limoen, sinaasappelschil en kaneel.   Hij
is zeer zacht en in de afdronk ontdek je het frisse karakter v an
munt en accenten v an zoethout.   

Een zeer ev enwichtige gin ... meer dan het proev en waard !

€ 40.00

TERUG NAAR BOVEN
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Flor de Copán ... terug van weggeweest !

We zijn blij u de terugkeer v an de Hondurese longfiller-sigaar Flor
de Copán te kunnen melden, na een afwezigheid v an meer dan 6
maanden. 

Deze uitzonderlijk mooi afgewerkte en betaalbare sigaar is
afkomstig uit Santa Rosa de Copán in Honduras, bij de grens met
Guatemala en El Salv ador. 

De basisreeks bestaat uit 5 modellen, elk v erpakt in een dun laagje cederhout.  Omdat ze uiterst
zacht v an smaak zijn, zijn ze bijzonder geschikt v oor beginnende rokers en liefhebbers v an het
lichtere werk.  Voor de meer doorwinterde aficionados is er de reeks Flor de Copán Linea Puros
met een authentieke, originele kruidigheid. 

Welkom terug !!!

Flor de Copán tussen € 4.50 en € 7 .00
Flor de Copán Linea Puros robusto à € 8.40 en churchill à € 9.00

TERUG NAAR BOVEN

Arran 17 y Limited Release

Arran is een schilderachtig Schots eiland, waar in het begin v an
de 1 9e eeuw meer dan 50 whisky distilleerderijen (de meesten
illegaal) gev estigd waren.  In 1 837  v erdween de laatste.

De huidige distilleerderij Arran werd in 1 995 geopend.  Het water
v an het Loch (meer) Na Dav ie stroomt dwars door de
distilleerderij.  De combinatie v an frisse berglucht, zilte zeebries
en de warme golfstroom zijn perfect gebleken v oor de rijping v an
ov erheerlijke malts.

De Arran 1 7  y  is een zeer mooie malt met lagering op ex-sherry
hogshead v aten en hij is slechts beperkt geproduceerd (9000
flessen wereldwijd).  Wij hebben nog een 1 0-tal flessen v an deze
unieke release, die niet opnieuw kan besteld worden.  

Geniet alv ast v an deze beschrijv ing :
kleur : oud-goud met koperen schijnsel
neus : rijke aroma's v an warme kruiden, gekonfijte citroenzeste,
mandarijnen op sap en golden sy rup ev enals de ty pische Arran-tonen v an rode appels en honing.
smaak : v eel zoete kruiden en tonen v an sigarentabak.  Met een drupje water ontwikkelt hij
tonen v an donkere chocolade en sinaasappel.  De kruidigheid blijft in de lange afdronk en wordt
v ergezeld v an een klassiek Sherry -karakter en een klein pufje houtrook. 

€ 81 .00

TERUG NAAR BOVEN
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Proef uw klassiekers op zaterdag 3 mei 2014

 

Zaterdagnamiddag 3  mei tussen 1 3  en 1 7  u krijgt u de kans om
enkele v an de meest beroemde Schotse whisky 's te proev en. 
Highland Park, Glenfiddich, Macallan en Laphroaig zijn spirits
met een wereldwijde reputatie.  U komt alles te weten ov er hun
herkomst, distillatieproces en smaakpatroon.

Zorg dat je deze gratis opleiding tot whisky -specialist niet mist ! 

TERUG NAAR BOVEN

Gratis gin proeven op zaterdag 10 mei

Elephant, Hendrickx, Monkey  47  en Buzz 509 ...  zijn slechts
enkele v an de gins die Matt Rooney  u gratis zal laten proev en op
zaterdag 1 0 mei tussen 1 3  en 1 7  uur.

Kom ze proev en en kom alles te weten ov er hoe gin gemaakt
wordt, met welke tonic je hem best kan combineren en hoe je hem
degusteert.

TERUG NAAR BOVEN

Davidoff "day ... " op dinsdag 13 mei

 

Op dinsdag 1 3  mei tussen 1 6 en 1 8 u stellen wij u graag Edwin
Pay ero Fermin v oor, meester-torcedor bij Dav idoff sigaren uit de
Dominicaanse Republiek. 
Kom eens te meer v ersteld staan v an de zorg, de liefde en het
v akmanschap, die geïnv esteerd worden in het maken v an de
prachtige, smaakv olle Dav idoff-sigaren.

Iedereen is gratis welkom !  
Maak er een leuke pauze v an na het werk of v oor het diner !

TERUG NAAR BOVEN

en Davidoff "... evening" op dinsdag 13 mei

's Av onds wordt u - zoals het hoort v oor Verloo-klanten -
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behandeld als echte v ips. 
Speciaal v oor u en in première v oor onze winkel openen we een
exclusiev e fles v an de nieuwe Dav idoff XO Cognac (€ 1 7 3.00).

Vanaf 20 u is Hans de Vries uit Nederland bij ons ; hij is de
bev logen en enthousiaste Dav idoff-ambassadeur v an Nederland. 
Voor de allereerste keer zal Vlaanderen kunnen genieten v an zijn bezield discours ov er de
boeiende wereld v an Dav idoff. 
We degusteren uiteraard ondertussen een lekkere Dav idoff-sigaar. 
Geïnteresseerden zijn al welkom v anaf 1 9.1 5 u om dan de torcedor Edwin Pay ero Fermin nog aan
het werk te kunnen zien.   

Op die av ond krijgt elke liefhebber ook één v an onze tabaksplantjes mee.   Verzorg ze goed en
houd ons op de hoogte v an het resultaat ... een beloning v olgt later !

Reserv eer nu uw plaats v oor de unieke av ond met Hans de Vries à € 25.00 per persoon. 

TERUG NAAR BOVEN

Samen naar "de Poesje"

Wellicht hebt u al gehoord v an de NEUS, de KOP, de SCHELE en
BELLEKE ... figuren met ne grote smoel, maar met een hart v an
peperkoek.  

Wij v oelen enige v erwantschap en reserv eerden daarom exclusief
v oor Huis Verloo de laatste v ertoning v an het jaar v an de Poesje
v an de Lange Wapper, het bekende Antwerpse poppentheater. 

Een heroïsche strijd tussen Meester Lucifer en zijn duv els en de v oddebalen, de gewoeën
mengsen, die v analles zuken oem gin belastingen te moete betoalen ...  De poesjenellen klappen
natuurlijk in 't schoeën Aantwaarps en resoneren mè keuningen, prinsessen en ministers as un
gelaaëke. 

Op v rijdag 23  mei v erzamelen we om 20 u op het terras v an 't Waagstuk (Stadswaag 20 te
Antwerpen), waar je ev entueel v ooraf iets kan eten (tel. 03  225 02 1 9). 
Na de v oorstelling genieten we nog v an een heerlijke zomerav ond (hopelijk !!) met een glaasje en
een lekker sigaartje. 

Huis Verloo is er v oor lev ensgenieters ... dit wordt zo'n av ondje bij uitstek !  Reserv eer nu uw
plaats v oor € 1 5.00.   tel. 03  238 08 64

 

 

TERUG NAAR BOVEN

Een heel klein beetje zielig

ik v oel mij soms wel wat eenzaam ...
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ik droom er nochtans v an v eel v rienden te hebben, want ik zie
mezelf als een echte Adonis : v erstandig, fijnzinnig, bescheiden en
Antwerps. 

Zielsv erwant ?   Word mijn v riend v ia Facebook ! 

TERUG NAAR BOVEN

Activiteiten juni 2013

Ook v oor onze activ iteiten v an eind mei en juni lopen de inschrijv ingen al v olop.

v rijdag 30 mei om 1 9.30 u : Gran Fiesta de AromaG - luxe walking dinner met animatie op de
Antwerpse "Badboot" - v ooraf in te schrijv en - € 85.00 per persoon - inschrijv ing@aromag.eu

v rijdag 6 juni v an 1 9 tot 22.30 u : rumfestiv al - in te schrijv en - € 20.00 per persoon

dinsdag 1 0 juni v an 1 3  tot 1 8 u : demonstratie Cubaanse sigarenroller - gratis

dinsdag 1 0 juni om 20 u : El Gusto - av ond (met opleiding torcedor en beer/cigar pairing) - in te
schrijv en - € 25.00 per persoon

zaterdag 21  juni v an 1 3  tot 1 7  u : gratis rum proev en

TERUG NAAR BOVEN

Hu is V er loo
A m er ika lei 1 5 8 A  - 2 000 A n tw er pen  - Tel 03  2 3 8  08  6 4  - Fa x  03  2 3 8  7 4  9 7 .

e-m a il: in fo@h u isv er loo.be - w w w .h u isv er loo.be
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