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Beste lezer,

19-1-2016

Nooit was de wereld rijker,
gezonder, veiliger en
rechtvaardiger dan vandaag !
Toen ik deze week bij het genieten van een lekkere sigaar
in "de geschiedenis van de vooruitgang" van de
cultuurfilosoof Rutger Bregman aan het grasduinen was,
stond ik toch even stil bij hogergenoemde bewering.
Onder invloed van de sociale media en snelle
nieuwskanalen zijn we ons meer dan ooit bewust van de
onrechtvaardigheid en van alles wat fout loopt in onze
maatschappij en de wereld.
Toch mogen we niet klagen !
Nooit was er minder geweld, minder honger, minder
ongeletterdheid dan vandaag. Er is uiteraard nog veel
ellende in de wereld, maar we evolueren in de goeie
richting.
Laten we vooral positief denken ; we staan er echt niet zo
slecht voor !
Profiteer dus van wat het leven u te bieden heeft en geniet
volop van wat Huis Verloo voorstelt om uw
levenskwaliteit te verhogen !
Laat 2016 het jaar van de hoop worden : ga ervoor !
Veel leesplezier!
Frank en het Verloo-team

Best Value 2015
Het Duitse sigarenmagazine Cigar Journal selecteert elk jaar
enkele sigaren in de categorie "beste kwaliteit/prijs verhouding".
Voor 2015 kregen 2 sigaren van minder dan € 10.00, die ook in
België verkrijgbaar zijn, de eretitel "Best Value" toegekend :
Camacho Corojo uit Honduras à € 7.40
Dunhill Toro uit de Dominicaanse Republiek à € 8.95
Geloof die Duitsers niet zomaar ... test ze zelf uit !
TERUG NAAR BO VEN

Gratis proeverij met Belgische whisky op zaterdag 30
januari tussen 13 en 17 uur
Goeie whisky komt uit Schotland, zegt "men" ! Wij bij Huis Verloo
weten ondertussen dat ook India, Zweden, Frankrijk, Japan,
Ierland ... top whisky 's maken.
Wist u echter ook dat in het kleine Mechelen (een voorstad van
Antwerpen) schitterende Belgische whisky gedistilleerd wordt ?
Johan Laermans, spirit ambassador van de stokerij Molenberg
komt u op zaterdag 30 januari 2016 tussen 13 en 17 u alle
geheimen vertellen van de alom gelauwerde Gouden Carolus (€
42.00) en de Fado Vivo (€ 50.00) whisky 's.
Spreek af met vrienden en familie ... wij trakteren op enkele "drams". U hoeft niet op voorhand
in te schrijven en het is helemaal gratis !
TERUG NAAR BO VEN

El Credito Estelí Serie R
Velen onder u kennen ongetwijfeld de klassieke El Credito longfiller sigaren ; voortreffelijke,
robuuste sigaren, die in de Verenigde Staten onder de naam La Gloria Cubana furore maken en
vervaardigd worden in de Dominicaanse Republiek.
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Deze sigarenlijn werd uitgebreid met een Nicaraguaanse variant, die de naam draagt van de
stad waar ze gerold worden, nl. Estelí, dé sigarenhoofdstad van
Nicaragua. De Estelí serie dankt zijn uitstekende, stevige smaak
aan het olierijke Jalapa Sol dekblad en aan de perfect
gefermenteerde combinatie van viso- en ligero-tabakken.
De robuuste puros zijn verpakt in een unieke trapeziumvormige
kist, die verwijst naar "el cuadrado", het houten eveneens
trapeziumvormige bakje waarin de pas gerolde sigaren
neergelegd worden vooraleer ze naar de kwaliteitscontroles gaan.
U kan de El Credito Estelí in 2 modellen bij ons verkrijgen :
- de "fifty four" à € 8.90
- de "sixty four" à € 9.80
De namen verwijzen naar de ringmaat van de sigaren.
Ze zullen zeker in de smaak vallen bij rokers, die op zoek zijn naar een stevige, aromatische en
evenwichtige sigaar !
TERUG NAAR BO VEN

The Ardmore Legacy
De Ardmore whisky distilleerderij ligt in de Schotse Highlands en
werd opgericht in 1898. Ze heeft een bijzonder goede reputatie.
Het is een van de weinigen, waar de gerst ter plaatse gedroogd
wordt met gebruik van eigen Highland-turf.
Voor de Legacy gebruikt men 80 % geturfde en 20 % ongeturfde
mout, wat een verrassend licht-rokerige toets als resultaat geeft.
Deze lekkere Highlandwhiksy heeft hints van noten, romige vanille, honing en hartige kruiden.
Moet je proeven ! € 39.00
TERUG NAAR BO VEN

Gawith & Hoggarth Cherry & Vanille pijptabak
Samuel Gawith nam in 1838 de Kendal tabaksfabriek, die al
bestond sinds 1792, over en noemde haar naar zichzelf. Bij het
overlijden van Samuel kwam het tot een breuk tussen zijn zonen
Samuel Jr en John. Samuel Jr runde de tabaksfabriek "Samuel
Gawith" verder en John starte met een nieuwe fabriek samen met
zijn vennoot Henry Hoggarth.
Beide takken van de familie bleven trouw aan de hoge
kwaliteitsnormen, die hun vader altijd gehuldigd had.
Samuel Jr verwierf vooral naam met zijn klassieke Engelse stijl terwijl John de iets frivorele weg
opging en furore maakte met vooral subtiel gearomatiseerde blends.
Het siert de huidige generaties dat zij in 2015 de handen terug in elkaar sloegen en de
gezamenlijke productie centraliseerden in de moderne fabriek van "Gawith & Hoggarth" in The
Lake District.
Het is dan ook echt een verrijking van ons pijptabak-assortiment en we zijn blij u de eerste
Gawith & Hoggarth tabak te kunnen aanbieden, de cherry & vanilla.
Rode Burley en Cavendish-Virginia liggen aan de basis van deze creatie. Als je het blik opent
komt de geur van rijpe kersen en vanille je onmiddellijk tegemoet. Eenmaal je pijpje ermee
aangestoken ontdek je dat het een makkelijk brandende, lichte tabak is met delicate, zacht
aroma's zonder een overheersende fruitsmaak.
Blik van 50 gr à € 13.00
TERUG NAAR BO VEN

Pijprokersavond op dinsdag 22 maart 2016
Traditiegetrouw leggen wij in de maand maart onze pijprokers
nog eens in de watten.
Wim Koopmans is gepassioneerd door kwaliteit. Het deed hem als Limburger - naar Antwerpen verhuizen en het maakte hem
samen met zijn broer Ben tot invoerder van Peterson, Savinelli,
Big Ben, Chacom, Dunhill en andere "top"-pijpenmerken. Zij
verdelen ook ook de tabakken van Dunhill, Samuel Gawith en
Gawith & Hoggarth.
Voorgaande om aan te tonen dat we dé Belgische autoriteit wat betreft pijproken hebben kunnen
strikken om voor u een avond te animeren.
Wim zal u laten zien en uitleggen hoe een pijp geboren wordt ; wat bruy ère is ; hoe deze bewerkt
wordt tot het prachtige kleinood, waar u zo dol op bent ; hoe u de voor u geschikte tabak kan
vinden ; hoe u uw pijp moet "stoppen" en nog veel meer.
Bovenal zullen we natuurlijk samen met hem een zalig pijpje met een van hun toptabakken
savoureren.
Houd deze avond zeker vrij ! U kan zich al aanmelden om deel te nemen per telefoon 03 238 08
64 of per e-mail info@huisverloo.be. € 20.00 per persoon.
converted by W eb2PDFConvert.com

TERUG NAAR BO VEN

Marula Gin
Deze nieuwe Belgische gin werd geïnspireerd door de Marulavrucht uit Namibië. Als deze vruchten rijp zijn, uit de boom
vallen en op de grond beginnen te gisten produceren zij zeer veel
alcohol.
En dat is een geprefereerde lekkernij voor apen en olifanten, wat
zorgt voor hilarische filmpjes op y ou tube.
https://www.y outube.com/watch?v=50tlF3kGbT4
Geïnspireerd door dit fenomeen besloten 2 jonge Belgen uit Antwerpen (Ranst) een exclusieve,
originele gin te ontwikkelen door gebruik te maken van de marula vrucht en unieke botanicals.
De Marula-gin is lichtgeel van kleur met eerst de fruitige smaak van de marula en van
oranjebloesem, gevolgd door de kruidigheid van koriander. Lavendel en rozenblaadjes zorgen
voor een mooie, zoetige afdronk.
Deze fruitige gin in zijn attractieve zwarte fles is ideaal als aperitief of in combinatie met desserts
en wordt gepresenteerd met een schijfje bloedappelsien of pompelmoes en jeneverbessen.
€ 41.00
TERUG NAAR BO VEN

Activiteitenkalender
Ook in 2016 zullen wij weer tal van sigaren-, whisky -, gin- en
rumproeverijen organiseren. We zijn dan ook volop bezig om in
samenwerking met onze partners de agenda, waar u naar
uitkijkt, samen te stellen. Houd onze volgende nieuwsbrieven
zeker in de gaten !
zaterdag 30 januari 2016 tussen 13 en 17 u : proeverij met
Belgische whisky 's - niet nodig om vooraf in te schrijven - gratis
dinsdag 22 maart 2016 om 20 u : pijprokersavond met Wim Koopmans - inschrijven
noodzakelijk - € 20.00 per persoon
Volg ons ook op facebook voor de nu nog vast te stellen data !

TERUG NAAR BO VEN
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