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Beste lezer,

Help ! Ik ben onbekwaam !
Happy !
Ongetwijfeld hebt u ook al staan dansen op de heerlijk,
vrolijke "happy " muziek van Pharrell Williams. En tenzij
u op Mars woont, hebt u ook al plezier beleefd aan de
ontelbare video-clips, die overal ter wereld zijn opgenomen
op deze plaat.
Deze aanstekelijke ode aan de levensvreugde ademt voor
mij de "geest" van Verloo uit. In mijn wilde fantasieën zie
ik mij samen met u en mijn team al dansend de You Tube
wereld veroveren.
Helaas ! Ik ben technisch compleet onbekwaam om zo'n
filmpje op te nemen, laat staan op You Tube te zetten.
Als er dus ergens tussen de Verloo-levensgenieters een
regisseur met fantasie rondloopt ... ik ben uw man !
http://www.y outube.com/watch?v=y 6Sxv-sUYtM

Veel leesplezier!
Frank en het Verloo-team

Bezoek ons op Facebook

Davidoff Robusto Assortment
Davidoff is een my the in de sigarenwereld. Dit bekende merk
belichaamt niet zomaar "een sigaar", maar staat sy mbool voor
een wereld van levensvreugde en kwaliteit waar
"Time can be beautifully filled"
Om de echte aficionados te overtuigen van de rijke variatie van
dit sigarenmerk, is nu een elegant assortimentsdoosje
gelanceerd met de 3 meest aromatische robustos :
- Millenium Blend Robusto - vorig jaar door het magazine "l'Amateur de Cigare" uitgeroepen
tot de beste Dominicaanse sigaar
- Nicaragua Robusto - de meest succesvolle nieuwe reeks van Davidoff, die overal ter wereld
topscores haalt
- Puro d'Oro Magnificos, waarmee Davidoff onvermoede kracht en aroma's uitstraalt.
Geef uzelf een zeer mooi geschenk ! € 45.70

TERUG NAAR BO VEN

Unieke whisky-tasting op 5 mei 2014
Zweden is een land van meren, ongerepte natuur en
... fantastische whisky 's.
Op maandag 5 mei 2014 om 20 u nodigen wij u uit op een
unieke presentatie van 6 verschillende whisky's van het
Zweedse merk MackMyra.
Uw gastvrouw, Lisa Collins, is international brand-ambassador
voor deze distilleerderij, die in 1999 door 8 vrienden werd
opgestart.
In 2014 doet deze firma de whisky -wereld daveren met tal van gouden en zilveren medailles
op alle internationale whisky -festivals.
Ontdek de oorspronkelijkheid en puurheid van dit Zweedse elixir en schrijf zo snel mogelijk in
voor wat werkelijk een zeer bijzondere avond beloofd te worden. € 30.00 per persoon.
TERUG NAAR BO VEN

Montecristo Petit Nr. 2
In 2013 riep het Amerikaanse magazine "Cigar Aficionado" de
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Cubaanse Montecristo Nr. 2 uit tot beste sigaar van het jaar.
Inspelend op de trend van het kortere rookmoment, wordt bij
Montecristo voor het eerst sinds vele jaren de klassieke lijn (nr. 1
tot 5) uitgebreid met een nieuwe vitola (sigarenmodel), de Petit
Nr. 2.
Deze Montecristo Petit Nr. 2 is een verkorte versie van de
gelauwerde Montecristo Nr. 2 met behoud van het
karakteristieke smakenpallet en de superieure kwaliteit.
Geniet van deze stijlvolle kleinere sigaar, die verkrijgbaar is in
verpakkingen van 3, 10 en 25 stuks.
Small is beautifull ! € 10.30
TERUG NAAR BO VEN

Ken uw (whisky) klassiekers !
Loop even binnen op zaterdagnamiddag 3 mei 2014 tussen 13 en
17 u om gratis kennis te maken en alles te weten te komen over
enkele iconen uit de whisky-wereld.
Highland Park, Glenfiddich, Laphroaig en Macallan zullen
gepresenteerd en toegelicht worden.
Noteer dit nu in uw agenda !
TERUG NAAR BO VEN

Miraval - beste rosé-wijn ter wereld
Deze nieuwsbrief staat bol van de superlatieven ; hier komt er nog
een :
Vanaf nu biedt Huis Verloo (exclusief in Antwerpen) de beste
rosé-wijn ter wereld.
Angelina Jolie en Brad Pitt kunnen niet alleen acteren maar
zijn ook uitzonderlijk goeie wijnmakers. De Miraval wijn,
gemaakt op hun gelijknamige Château in de Provence, veroverde
als enige rosé een plaats in de jaarlijkse top 100 van het
wereldvermaarde Amerikaanse blad Wine Spectator. Deze Miraval wordt er omschreven als
"verfijnd en elegant met een palet van rode bessen, meloen en mandarijn".
Wij vonden hem lekker genoeg voor u, onze Verloo-fijnproevers.
Geniet van de lente met de Miraval Brangelina Rosé-wijn ! € 20.00
TERUG NAAR BO VEN

Sigarenroller VegaFina op 24 april 2014
Op donderdag 24 april 2014 nodigen wij iedereen graag uit om
de kunst van het sigarenrollen te komen bewonderen.
De master-torcedor van het merk VegaFina zal tussen 14 en 18 u
bij ons in de winkel GRATIS zijn vakmanschap demonstreren
en enkele heerlijke vitola's (sigarenmodel) ter
plekke vervaardigen.
Van 18.15 tot 20.15 u maken we die avond van Huis Verloo een
privé-rokerssalon. Rustig genieten van een sigaartje, een koffietje, een glaasje rum of whisky
... een praatje slaan met verstandige, sy mpathieke mensen (onze klanten en mezelf) en
ondertussen onze torcedor verder aan het werk zien.
Voor dit strikt privé-moment dient u vooraf in te schrijven en vragen wij een deelname in de
onkosten van € 10.00 per persoon.
Reserveer nu uw plaats ... ze zijn zoals steeds erg beperkt !
TERUG NAAR BO VEN

Dry Gin Elephant
Het stopt niet ! We worden overspoeld met alsmaar nieuwe
gins. Dag en nacht zijn wij bezig met proeven en selecteren van
deze populaire spirits.
Omdat uiteraard alleen het allerbeste goed genoeg is voor onze
Verloo-genieters willen we u deze Elephant Gin niet onthouden.
Hij komt uit Duitsland en bevat 14 verschillende botanicals,
waaronder enkele ongewone Afrikaanse zoals Baobab,
Elderflower, Buchu, African Wormwood en Devil's Claw en verder nog appel, gember en
natuurlijk de herkenbare jeneverbes.
Deze gin laat zich heel goed puur drinken, maar hij kan natuurlijk ook perfect met een fruitige
tonic (bijv. 1724), wat hem heerlijk fris en exotisch maakt.
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De mooie, authentieke fles wordt met de hand gemaakt en afgesloten met een kurk. Het retrolabel in handschrift toont een wilde Afrikaanse olifant. Elephant Dry Gin schenkt 15 % van
haar winsten aan de "Big Life Foundation", dat er o.m. voor ijvert om de natuurlijk habitat van
de olifant te bewaren.
Elke 'batch' van deze gin draagt ook de naam van een bepaalde olifant, die men op dat ogenblik
probeert te helpen.
Elephant gin : om verschillende redenen een aanrader ! € 38.00
TERUG NAAR BO VEN

Zino Platinum Z-Class Robusto en Toro
Met de Z-class lanceert de fabrikant van Zino-sigaren een
verbluffende combinatie van tabakken. Dit zijn duidelijk sigaren van
een nieuwe generatie. Dankzij de moderne logistieke mogelijkheden
kan men vandaag top-tabakken uit ver uiteenliggende terroirs toch
combineren.
Deze longfillers hebben een dekblad uit de Dominicaanse
Republiek en een omblad uit Peru. Het binnengoed bevat tabakken
uit Honduras, Nicaragua en de Dominicaanse Republiek.
Met deze verrassende tabak-mix zijn dit duidelijk de Zino-sigaren met
het meest uitgesproken karakter en eigenzinnig aroma.
Ondanks zijn kracht, zijn de blenders er toch in geslaagd alle agressiviteit te weren en
schitterende sigaren te creëren. U moet deze echt proberen !
Naast het robusto-model (€ 8.60) is nu ook het iets grotere toro-model (€ 10.20)
beschikbaar.
TERUG NAAR BO VEN

Onze activiteitenkalender ... maakt je "happy" !
Geniet nog maar even mee !
http://www.y outube.com/watch?v=Q-GLuy diMe4
donderdag 24 april 2014 van 14 tot 18 u : gratis demonstratie
sigarenroller VegaFina
donderdag 24 april 2014 tussen 18.15 en 20.15 u - demo sigarenroller VegaFina +
degustatiemoment - vooraf in te schrijven - € 10.00/persoon
zaterdag 3 mei 2014 tussen 13 en 17 u : whisky -klassiekers proeven - Highland Park,
Glenfiddich, Macallan, Laphroaig - gratis
maandag 5 mei 2014 om 20 u - degustatie-avond met 6 whisky 's van de Zweedse Mackmy ra
distilleerderij - vooraf in te schrijven - e 30.00 / persoon
zaterdag 10 mei 2014 tussen 13 en 17 u : gratis gin proeven
dinsdag 13 mei 2014 : Davidoff-avond met sigarenroller - vooraf in te schrijven - € 25.00 /
persoon
vrijdag 23 mei 2014 : theateravond met Huis Verloo en de Poesje van de Lange Wapper - vooraf
in te schrijven - € 15.00 / persoon
vrijdag 6 juni 2014 van 19 tot 22.30 u : rumfestival - vooraf in te schrijven - € 20.00 / persoon
dinsdag 10 juni 2014 van 13 tot 18 u : demonstratie Cubaanse sigarenroller - gratis
dinsdag 10 juni 2014 : El Gusto - avond (opleiding torcedor en beer/cigar pairing) - vooraf in te
schrijven - € 25.00 per persoon
zaterdag 21 juni 2014 tussen 13 en 17 u : gratis rum proeven

TERUG NAAR BO VEN

Huis Verloo
Amerikalei 1 5 8A - 2000 Antwerpen - Tel 03 238 08 64 - Fax 03 238 7 4 97 .
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