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Beste lezer,

Ik word boeddhist !
Rond 598 vóór Christus bereikte een zekere Sidharta
Gautama, Boeddha voor de vrienden, de staat van
verllichting. Op zijn pad naar inzicht ontdekte hij dat je, als
je mensen gelukkig wil maken, eerst moet werken aan je
eigen geluk.
Een klant heeft me deze wijsheid onlangs bijgebracht en ik
ben prompt propagandist van het Boeddhisme geworden. Ik
ben er me uiteraard van bewust dat ik het nog niet
helemaal onder de knie heb en ben dan ook volop bezig me te
vervolmaken ! Wie zich geroepen voelt
http://www.dewegvanhethart.com/boeddha/boedha1.html
Jezelf verwennen, jezelf ontstressen, jezelf verzorgen en
genieten van de simpele dingen des levens (zoals sigaren,
whisky , gin ...) en ik verzeker je dat je gelukkiger zal
worden ! Maak je eigen leven beter en je geluk zal afstralen
op hen, die je liefhebt.
Hieronder vindt u een 17-tal van de paden die volgens mij
zeker leiden naar "de verlichting".
Veel leesplezier!
Frank en het Verloo-team

Klik hier indien u onze
nieuwsbrief niet langer wenst
te ontvangen

Bezoek ons op Facebook

Ginproeverij zaterdag 10 mei 2014
Op zaterdag 10 mei tussen 13 en 17 u is Matt Rooney uw gastheer.
Jarenlang was Matt bartender in verschillende trendy bars en
leerde zo alle geheimen van gin en cocktails. Hij nodigt u uit om
enkele gins te komen proeven en hij zal u allerlei weetjes onthullen
om er optimaal van te kunnen genieten.
Blue Gin, Elephant Gin, Buzz 509, Monkey 47 en onze nieuwe
Sy lvius Gin (een lekkernij uit de "Nederlandse gastronomie") zullen de revue passeren.
Iedereen welkom ! Gratis
TERUG NAAR BO VEN

Liebherr humidor sigarenkast
Dingen waar je van houdt, moet je koesteren. Wij hebben er dan
ook voor gezorgd dat u uw sigaren perfect kan bewaren in de
Liebherr-humidor.
Via een nauwkeurige electronische besturing kan de temperatuur
en de vochtigheid in deze kast naar wens ingesteld worden. Een
alarm waarschuwt als de deur niet goed gesloten is.
De laden en schabben van Spaans cederhout bieden plaats aan 200
à 250 sigaren. De stijlvolle metalen kast heeft een tank voor 1 liter
gedistilleerd water en kan zowel geplaatst als opgehangen worden.
In de glazen deur is een dimbare LED-verlichting geïntegreerd, die
voor een optimale presentatie van de sigaren zorgt.
Kom de kast keuren en bewonderen bij Huis Verloo ! € 1999.00
TERUG NAAR BO VEN
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Lampe Berger ... een ideaal moederdag-geschenk
U kent ongetwijfeld Lampe Berger, de luchtzuiveraar, die als sinds
1898 in Franse ziekenhuizen gebruikt wordt om de kamers te
desinfecteren en onaangename geuren te verwijderen. Later werd
dit fantastische toestel gedomesticeerd, verfraaid van vormgeving
en het is nu onmisbaar om uw leefruimte van hinderlijke kook- en
rookluchtjes te ontdoen en desgewenst subtiel te parfumeren.
Speciaal voor Moederdag heeft Lampe Berger weer een elegant
model ontworpen, dat een functionele en esthetische aanwinst voor
uw interieur kan zijn. Het is in elk geval een mooi, nuttig en
origineel cadeau !
€ 48.00
TERUG NAAR BO VEN

Apollo 11 Agrum Liquore ... ook een ideaal geschenk !
Deze fijne likeur werd geboren op het moment van de eerste
maanlanding Apollo 11 op 20 juli 1969 en is dus een goed bewaard
geheim uit Italië. De naam "Apollo 11 agrum liquore" was dus
vanzelfsprekend voor de Pirola familie uit Varese (Italië), die hem
oorspronkelijk alleen had bedoeld voor verkoop in hun eigen
Ristorante Pasticceria.
Deze frisse likeur "Apollo 11" of "undici", zoals de Italianen hem noemen, is een 100 % natuurlijke
citruslikeur, gemaakt van de "agrimi", de schillen van diverse Italiaanse citrusvruchten. Na een
maceratie-proces van 40 dagen worden de natuurlijke oliën en 'alcoolati' vermengd met een mix
van natuurlijke sappen en suikers. Twaalf dagen later wordt de heerlijke blend gebotteld in de
iconische Apollo "undici" fles.
€ 23.00
Serveertip : lekker puur on the rocks of mixen met bubbels ! Heerlijk fris bij warme lentedagen !
(??)

TERUG NAAR BO VEN

Davidoff-sigarenroller op dinsdag 13 mei
Davidoff is een begrip en sy noniem voor kwaliteit en afwerking.
Als u wil zien met hoeveel vakmanschap en liefde Davidoff-sigaren
met de hand gemaakt worden, kom dan op dinsdag 13 mei tussen
16 en 18 u kijken naar Edwin Pay ero Fermin.
De moeite om u er speciaal voor vrij te maken !

TERUG NAAR BO VEN

VIP Davidoff avond op dinsdag 13 mei
De Davidoff meester-torcedor Edwin zal exclusief voor onze VIPgasten demonstreren tussen 19.15 en 20 u. U komt wanneer u
wenst en u kan ondertussen samen met ons een Davidoff sigaartje
roken.
Vanaf 20 u zal Hans de Vries - Davidoff-ambassador voor Nederland - als enthousiast spreker u
inwijden in de exclusieve sferen van dit exclusieve sigarenmerk. We genieten daarbij van een
superbe Davidoff XO cognac en een al even uitzonderlijk heerlijke Davidoff-sigaar.
Er zijn voor deze top-avond nog 5 plaatsen vrij op het ogenblik van dit schrijven. Bel ons op of
stuur nu een mailtje ... morgen zijn we wellicht volzet ! De onkosten voor deze bijzondere avond
bedragen € 25.00.
TERUG NAAR BO VEN

La Flor Dominicana - The Chisel - uitgekiend
Lito Gomez is een van de coming men uit de Dominicaanse
Republiek. Een tweetal jaar geleden lanceerde hij "The Chisel", de
beitel. Dit exclusieve longfiller-model van La Flor Dominicana
hebben we kunnen bemachtigen in de Double Ligero Maduro
versie.
Ligero tabakken zijn de meest aromatische en krachtige van de
plant. Door dit uitgekiende model (met plat mondstuk) zal u deze
sigaar heel bewust roken, zodat de verbranding rustig en onder
controle blijft en geen agressiviteit uitlokt.
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U zal verbaasd zijn van de aromatische rijkdom van deze uitzonderlijke sigaar. Ook ervaren
rokers moeten ze zeker uitproberen ! € 9.90
TERUG NAAR BO VEN

De Poesje met Huis Verloo op vrijdag 23 mei
Al jaren leuter ik maand na maand nieuwsbrieven vol met allerlei
nonsens over genieten en plezier maken, zonder dat u merkt dat
daar toch altijd een commerciëel addertje onder zit.
Daarom ben ik blij u te kunnen uitnodigen voor een totaal acommerciele activiteit.
Kom op vrijdag 23 mei samen met ons kennismaken en genieten
van "de Poesje van de Lange Wapper", het Antwerpse
poppentheater. NEUS, KOP, SCHELE en BELLEKE verwachten u !
Na het spektakel drinken we nog een goeie pint en voor de liefhebbers zorg ik voor een dito sigaar.
We verzamelen om 20 u op het terras van " 't Waagstuk" (Stadswaag 20 te Antwerpen), waar je
eventueel vooraf ook een hapje kan eten (tel. 03 225 02 19).
Dit wordt gegarandeerd een leuke, ontspannende avond ! Kom met je vrienden en al wie graag
plezier maakt, maar reserveer nu wel je plaatsen ! € 15.00
TERUG NAAR BO VEN

Davidoff Cognac XO
Gedreven door hun passie voor kwaliteit deed de Davidoff-groep een
beroep op de know-how van "La Maison Thomas Hine".
Dit cognac-huis vestigde zich in 1817 in Jarnac aan de Charente.
Davidoff XO is een verrassend complexe cognac met een perfect
evenwicht tussen delicate fruitigheid (perziken en nectarines),
rijke honing aroma's en hints van kruidnagel en zoethout.
De zachte houttoetsen vervolmaken dit elixir met een verbluffend
aromatische rijkdom.
Davidoff XO wordt gepresenteerd in een modern, luxueus design flacon. Een cognac voor
uitzonderlijke momenten ! € 173.00
TERUG NAAR BO VEN

Gran Fiesta de AromaG op vrijdag 30 mei
El Gusto en AromaG zijn 2 magazines voor de sigarenlevensgenieter, die Vlaanderen rijk is. Het laatste lanceert op
vrijdag 30 mei zijn tweede nummer en dat kan toch niet beter
gebeuren dan in het centrum van genietend Vlaanderen,
Antwerpen.
De locatie is ronduit schitterend ! Het wordt een bruisend feest
met hapjes, drankjes, show-cooking, walking dinner, muziek en
uiteraard sigaren op de Badboot.
Meer info of inschrijven kan via de website www.aromag.eu
Tot dan ! Ik wil dit niet missen !
TERUG NAAR BO VEN

Kilchoman Loch Gorm - whisky
De Kilchoman distillery werd opgericht in 2005 en is daarmee de
nieuwste, kleinste en meest westelijk gelegen whisky -distilleerderij
van Islay - Schotland.
Zij lanceren de Loch Gorm, dat verwijst naar het grootste
turfhoudende zoetwatermeer op Islay .
Ondanks de 50 ppm turf, wat Kilchoman tot één van de sterkere
geturfde whisky 's maakt, vindt de spirit toch een prachtige balans
tussen zacht fruit, rijke kruidigheid als gevolg van de Sherry rijping en turfrook.
Voor deze eerste editie werden slechts 9500 flessen gebotteld ; wij
hebben er nog 5 van !
Tip : laat deze Loch Gorm even "ademen" alvorens te degusteren.
€ 70.00
TERUG NAAR BO VEN

Flor de Selva Robusto Maduro
Mevrouw May a Selva stichtte in 1995 het longfiller sigarenmerk
Flor de Selva. Ze liet hiermee Europa kennismaken met één van de
prachtige dingen uit Honduras, geworteld in haar roots aan het
converted by Web2PDFConvert.com

begin van de May a-beschaving ... een tijdperk waar goden en
mensen al opgerolde tabaksbladeren rookten.
De afgelopen 19 jaar ontwikkelde May a de merken Flor de Selva,
Cumpay en Villa Zamorano.
Vooral Flor de Selva is zeer populair bij genieters van de zachtere
sigaar. In deze reeks heeft May a nu een "gelimitteerd buitenbeentje" gelanceerd. Met de Robusto
Maduro Edición Talanga creëert zij de eerste Hondurese Puro : het klassieke "romige" Selva
binnengoed wordt gecombineerd met een bijna pekzwart dekblad uit de Hondurese Talanga regio.
Deze wikkel bezorgt de sigaar een intens kruidig smaakpatroon.
Deze sigaar biedt een nieuwe smaakervaring ! Ga de uitdaging aan en proef de Robusto Maduro
van Flor de Selva ! € 12.00
TERUG NAAR BO VEN

Rumfestival op vrijdag 6 juni
Op vrijdag 6 juni 2014 organiseren wij ons ondertussen bekende
rumfestival tussen 19 en 22.30 u. 3 vakmensen staan ter beschikking
van onze klanten om informatie te geven over 36 rums en 9 andere
verrassende spirits.
Voor € 20.00 per persoon kan u 8 van deze rums proeven en er alles over
te weten komen. Bovendien krijgt u die avond een extra korting van 5 %
op de dranken die u aankoopt.
Wees slim ! Kom met een paar vrienden ... gedeelde vreugde is dubbele
vreugde !
U kan komen en gaan wanneer u zin heeft, maar schrijf zeker op voorhand
in ! Bel 03 238 08 64 of mail info@huisverloo.be om uw plaats te
reserveren. € 20.00
TERUG NAAR BO VEN

Davidoff Timeless Classics Assortment
Drie klassieke Davidoff sigaren, de Nr. 2, de 2000 en de Special R,
samen in een stijlvol design doosje. Het zijn 3 iconische modules,
waarmee Davidoff zijn reputatie gevestigd heeft.
Maak opnieuw kennis met de subtiele smaaknuances, de
smaakvolle zachtheid en de geraffineerde aroma's, waarmee deze
firma zichzelf en ook de Dominicaanse Republiek op de kaart heeft
gezet.
Ontdek de evolutie van de klassieke nr. 2 met zijn lichte
houtimpressies en aardse accenten via de 2000, Davidoff's meest
verkochte sigaar, waarin je wellicht een zacht pepertje en koffietoetsen proeft tot de Special R, de
mooie robusto met zijn verfijnde kruidigheid en zijn romige "afdronk".
Drie variaties van een zachte sigaar, drie meesterwerken ! € 42.00
TERUG NAAR BO VEN

Cubaanse sigarenroller - Cubaanse rum
Op dinsdagnamiddag 10 juni tussen 14 en 18 u zal torcedora
(sigarenrolster) Merisis Santiago Gonzalez Armenteros u
demonstreren hoe uw favoriete Cubaanse puro gerold wordt.
Om u helemaal in de Cubaanse sfeer te brengen trakteren wij met
een lekkere Cubaanse rum.
Neem enkele uurtjes vrij op 10 juni (je werkt al hard genoeg !) en
beloon jezelf met een leuk en boeiend Cuba-pleziertje !
Inschrijving is niet nodig !
TERUG NAAR BO VEN

El Gusto avond - dinsdag 10 juni
In samenwerking met "El Gusto", HET vakblad voor levensgenieters, gaan we hard moeten werken
op dinsdagavond 10 juni.
Ben Vinken, gerenommeerd bierspecialist en uitgever van het magazine, zal u laten kennismaken
met een uitzonderlijk bier en zijn smaken leren herkennen en herontdekken. U zal nog intenser
genieten van een "frisse pint" !
Meresis, onze Cubaanse Torcedora zal u samen met Alain Cuy pers de kunst van het sigarenrolen
bijbrengen. U rolt die avond uw eigen sigaar !!! Niet te missen !
Er zijn nog 5 plaatsen vrij ... nu inschrijven dus ! € 25.00
TERUG NAAR BO VEN

Alles nog even op een rijtje !
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zaterdag 10 mei tussen 14 en 17 u : ginproeverij - gratis
dinsdag 13 mei tussen 16 en 18 u : demo sigarenroller Davidoff gratis
dinsdag 13 mei vanaf 19.15 u : VIP-Davidoff avond - in te schrijven
€ 25.00
vrijdag 23 mei om 20 u : Poesje - Poppentheater - in te schrijven €
15.00
vrijdag 30 mei om 19.30 u : Gran Fiesta de AromaG - in te
schrijven via AromaG zelf - € 85.00
vrijdag 6 juni tussen 19 en 22.30 u - rumfestival - in te schrijven € 20.00
dinsdag 10 juni tussen 14 en 18 u : Cubaanse sigarenroller - gratis
dinsdag 10 juni om 20 u : El Gusto - avond - in te schrijven € 25.00
Meer info over al deze activiteiten vindt u hoger in deze nieuwsbrief.
TERUG NAAR BO VEN

Huis Verloo
Amerikalei 1 5 8A - 2000 Antwerpen - Tel 03 238 08 64 - Fax 03 238 7 4 97 .
e-mail: info@huisv erloo.be - www.huisv erloo.be
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