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Beste lezer,

De Ideale Wereld
Alle heisa over diesel-Volkswagens, klimaatopwarming,
mobiliteits- en v luchtelingenproblemen heeft me ertoe
aangezet om creatief en oplossingsgericht te dromen.

Omdat alle wegen naar Antwerpen dichtslibben schaffen
we de Ring gewoon af en gooien hem vol vruchtbare grond
om zo ons "ideale ringland" te creëren.  Iedereen zal naar de
"beloofde stad" willen komen zodat er een
vluchtelingenstroom van Limburgers, Oost- en West-
Vlamingen, Nederlanders en anderen zal ontstaan, die op
zoek gaan naar Bollekes, Huis Verloo, diamant en de Onze-
Lieve-Vrouwe-toren.  In de schaduw van de Ringland-
palmbomen (remember klimaatopwarming) leggen we als
gastvrije Antwerpenaren voor al deze mensen een
tentenkamp - annex zwembad aan met een rokersterras en
een cocktailbar.  

Op die manier is iedereen gelukkig en wordt de wereld
weer een stukje mooier.  Toch ?!

Misschien moet ik me wel kandidaat burgemeester stellen
!

In afwachting van deze "Ideale Wereld" zetten we alvast
voor u weer een hoop lekkere dingen klaar. 

Veel leesplezier!
Frank en het Verloo-team

Last call ! Bel of mail nu !!!
Er zijn nog 4 plaatsen vrij voor onze sigaren-avond van nú
maandag 12 oktober 2015 om 20 uur.

We degusteren 2 CAO-Flathead sigaren, terwijl Ronny
Vermeylen, onze CAO-ambassador, ons tal van weetjes zal
vertellen over zijn persoonlijke vriend Ricky  Rodriguez, de
"vader" van deze topsigaren.   We krijgen vast meer inzicht in de
wereld van de Hotrods en de Pin-Up's, de twee passies van Ricky .

Voor slechts € 25.00 moet u niks van deze ongetwijfeld
onvergetelijke avond missen !   Bel of mail nu ! 
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Rhum Compagnie des Indes Cuba 16 ans
 

De Compagnie des Indes is een onafhankelijke rum-bottler.  Dit
wil zeggen dat zij zelf geen rum distilleren, maar dat zij
wereldwijd top-vaten aankopen en op de markt brengen. 

Van deze 16 jaar oude Cubaanse rum uit de Sancti Spiritus
(Heilige Geest) distilleerderij werden slechts 253 flessen gevuld. 

De rum werd gerijpt in vaten, die voordien reeds gebruikt werden
om bourbon en rum in te bewaren.  Hij is licht van kleur, niet te
zoet maar met zeer intense fruittoetsen van pruimen en rozijnen. 
Een lichte rokerigheid vervolledigt het aromapalet van deze uitzonderlijke spirit. 

Liefhebbers van een lekkere sigaar moeten de combinatie met deze rum zeker uitproberen. 

€ 55.00
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Sir Winston Churchill - de volledige reeks
Sinds begin augustus hebt u al kennis kunnen maken met de
grotere modellen van de Sir Winston Churchill longfiller-reeks
van Davidoff. 

Het succes van deze nieuwe lijn ligt wellicht aan de uitzonderlijke
combinatie van zes tabakken uit v ier verschillende landen. 
Het is dé sigaar "new sty le", die men vroeger om logistieke
redenen zelfs niet kón maken. 

Na "the Artist", "the Statesman", "the Commander" en "the Aristocrat" zijn nu twee kleinere
modellen beschikbaar in stijlvolle witte metalen doosjes : 

- The Raconteur - Churchill was ook schrijver-jounalist, die in 1953 de Nobelprijs voor literatuur
kreeg - is een petit panatella (€ 6.00)
- The Traveller is een kleine, robuuste belicoso (kleine piramide € 6.50)
Beide zijn verpakt in doosjes van 4 stuks ; de smaak is verrassend en intens. 

Proef en vergelijk de verschillende modules en laat me weten welke jouw favoriet is ! 
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Z 9 - Punch Cutter Zino
Het "punchen" of boren van een sigaar wordt hoe langer hoe
populairder.  Deze methode om longfiller sigaren te knippen
geeft minder kans tot gerafelde randen, wat een onaangenaam
mondgevoel kan geven.  Dergelijke round-cutters kan je
bovendien meestal aan je sleutelhanger vastmaken, wat veel
ergenis en zoeken vermijdt. 

Een nadeel van een aantal van deze sigarenboortjes is dat de
diameter van de boring te klein is t.o.v . de diameter van de
sigaar.  En dat vertaalt zich soms in een iets scherpere en bittere
"afdronk" van de sigaar.  

Gelukkig is er nu de Z 9, de nieuwe punch-cutter van Zino.  Hij is
niet alleen v lijmscherp, maar is met zijn boordiameter van 9 mm
ideaal voor robusto- en zelfs dikkere modellen.  

De stijlvolle design, de sleutelring en de stev ige uitvoering maken
dit tot een onmisbaar hebbeding voor de moderne sigarenliefhebber.

€ 59.00  
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Amrut Indiase whisky : meet & greet op 16 oktober
Huis Verloo uitzonderlijk open tot 20.30 u !
Als je in 2014 wordt uitgeroepen tot "distillery  of the year" en als
in 2015 je "Amrut Fusion" wordt erkend als de beste whisky  ter
wereld, dan heb je uiteraard wat te bieden. 

Pramod S Kashyap - die u ongetwijfeld kent ! - is één van de
breinen achter dit Indiase whisky-wonder. 
Wij laten hem speciaal vanuit Bangalore voor onze klanten overkomen naar Huis Verloo, waar
hij u op vrijdag 16 oktober tussen 18 en 20.30 u mee zal ontvangen. 

Kom gewoon even langs met vrienden en kennissen, proef enkele van de lekkere Amrut's en krijg
een massa informatie over de boeiende wereld van de Indiase whisky 's. 

Deze unieke activ iteit wordt u gratis aangeboden ! 
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VegaFina 8-9-8 Nicaragua
Het model 8-9-8 van de VegaFina longfiller-sigaren is qua
verpakking duidelijk geïnspireerd op de gelijknamige Partagas-
sigaar, die overigens dit jaar in Frankrijk gelauwerd werd als "le
meilleur havane de 2015". 

Dit elegante lonsdale model is een Nicaraguaanse "puro", dwz een
sigaar waarvan alle gebruikte tabakken uit hetzelfde land
afkomstig zijn.  Het is een blend van tabakken uit de Jalapa (iets
lichtere) en de Condega (iets kruidigere) valleien in Nicaragua.

Het is een toegankelijke, niet te zware en zeer lekkere sigaar voor
de interessante prijs van € 7 .50.
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Kilchoman 100 % Islay Whisky
Vader & zonen Wills startten in juni 2005 met de proudctie van
whisky .  Het werd een echte "farm-family-distillery".  Vanaf het
verbouwen van de gerst tot aan het bottelen v indt het hele proces
plaats op de Rockside Farm aan de noordwestkant van het eiland
Islay .  Wij zijn fier u de 5e editie van de Kilchoman 100 % Islay
Single Malt te kunnen presenteren.  Deze versie wordt telkens
slechts één keer per jaar gebotteld en is dus beperkt in oplage. 

Het is een gelimiteerde vatting van ex-bourbon vaten uit 2009
en 2010.  De nog jonge whisky  kan men typeren als zoet, fruitig
en levendig.  Er is duidelijk turf op de voorgrond met een beetje
rook en veel florale aroma's. 

De 100 % Islay  Single Malt is lichter geturfd in vergelijking met
de andere expressies van Kilchoman. 

€ 49.00
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Zaterdag 24 en 31 oktober - whisky / cocktail tastings
Twee weekends achter elkaar weer feest bij Huis Verloo ! 

Op zaterdag 24 oktober presenteren wij u 5 verschillende
whisky 's, die u zullen toegelicht worden door de whisky-specialist
van dienst Joris Verjans.

Op zaterdag 31  oktober gaan we ons voor de eerste keer in onze
122-jarige geschiedenis op de trendy  cocktails werpen.  Onder
leiding van een professioneel mixologist leren we cocktails maken op basis van gin, bourbon,
rum, vodka en tequila.

U bent van harte welkom telkens tussen 13 en 17  u  -  GRATIS
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Michter's Unblended American Whiskey
 

 

 

Bourbon, de Amerikaanse whiskey , is in Europa aan een revival
bezig.  In tegenstelling tot single-malt whisky , die vanuit gerst
vertrekt, is de basisgrondstof voor bourbon minstens 51  % maïs,
wat hem meer body  en een iets zoetere afdronk geeft. 

De Michter's US-1  Small Batch Unblended American Whiskey  is
de nieuwste aanwinst in ons assortiment.  Deze bourbon rijpte in
nieuwe (zoals alle bourbons trouwens) eikenhouten vaten. 

Het is een stev ige, intense whiskey , waarin je hints van
butterscotch, banaan, crème brûlée, kaneel, eikenhout en v ijgen
kan ontdekken.  Uiteindelijk wordt alles verenigd in een spirit
met een wonderlijk evenwicht en met een lichtkruidige, zoete
afdronk.

Bijzonder !   € 54.00

Op ons whiskyfestival van vrijdag 20 november gaan
we trouwens de bourbons extra in de kijker zetten.  U
bent toch al ingeschreven ?
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24 november Davidoff evening
 

 

 

Op dinsdag 24 november 2015 organiseren we de laatste sigarenactiv iteit van dit jaar. 

We gaan genieten van een gloednieuwe sigaar van Davidoff en de spreker zal u ALLES vertellen
wat hij weet over sigaren. 

Omdat alleen het beste goed genoeg is voor u, kruip ik zélf op het spreekgestoelte.  ;-)   ;-)   ;-) 

Reserveer uw plaats voor deze unieke avond !  € 25.00
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Bollinger 007 - Spectre Limited
Edition
 

SPECTRE is alweer de 14e James
Bond film, waarin deze geheim
agent zijn liefde uitspreekt voor
Bollinger Champagne.  De vonk
sloeg al over in de film Live and
Let Die uit 1973 en daarna kon
geen andere champagne nog het
hart van deze koele Brit
veroveren. 

Dit jaar presenteren we u de
Millésimé 2009 (dwz alle druiven
van hetzelfde oogstjaar).
2009 was een jaar waarin Moeder
Natuur de Champenois gunstig gezind was.  Een koude winter en een nat voorjaar werden
gevolgd door enkele hete, droge zomermaanden.  Dit resulteerde in een uitzonderlijk goede Pinot
Noir oogst (de belangrijkste druif voor Bollinger).

De v intage 2009 van Bollinger is verpakt in een limited edition champagne-koeler, helemaal in
de stijl van het spannende, stijlvolle actie-universum van James Bond 007. 

€ 159.00
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Activiteitenkalender
In grote lijnen ligt onze kalender voor het najaar 2015 vast. 
Houd toch zeker ook onze website, onze nieuwsbrieven en onze
facebookpagina in het oog ... wellicht komen er nog activ iteiten
bij !

Maandag 12 oktober om 20 - sigarenavond met CAO Flathead - €
25.00 - vooraf inschrijven noodzakelijk

Vrijdag 16 oktober tussen 18 en 20.30 u - meet&greet met
Pramod van Amrut whiskydistilleerderij - gratis

Zaterdag 24 oktober tussen 13 en 17  u - whiskyproeverij - gratis

Zaterdag 31  oktober tussen 13 en 17  u - cocktail tasting - gratis

Vrijdag 20 november tussen 19 en 22.30 u - whiskyfestival - € 20.00 vooraf inschrijven
noodzakelijk

Dinsdag 24 november om 20 u - Davidoff sigarenavond Black II - € 25..00 - vooraf inschrijven
noodzakelijk

Donderdag 3 december om 20 u - Ireland, homeland van de whiskey  - € 25.00 - vooraf
inschrijven noodzakelijk

Vrijdag 18 december - extra open tot 21  u met tussen 16 en 21  u spirits-tasting - gratis

Zondag 20 december - extra open van 11  tot 17  u
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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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