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Beste lezer,

't Is moeilijk bescheiden te
blijven ...
 

Als klanten enthousiast reageren op je initiatieven of je
producten, dan geeft dit altijd weer de kik om jezelf nog te
overtreffen, om nog beter te doen !

Omdat het niet in mijn aard ligt aan zelf-bewierroking te
doen, citeer ik verderop heel graag de reactie van een
tevreden klant (n.a.v . de tabakken My Own Blend).  Zo
hoort u het ook eens van een ander !

In de aanloop naar ons 125-jarig bestaan, hebben we dan
ook weer een schitterend aanbod samengesteld.  Wij
proberen u waard te zijn. 

Uw onverwacht zeer grote opkomst op ons jubileumfeest,
geeft blijkbaar een boost op "ons" pleintje.  Een nieuwe zaak
(Fino op 't Zuid - Italiaanse specialiteiten) opent er weldra
(op donderdag 7  november) de deuren ! 
Zeker gaan verkennen !

 

Geniet van de herfstvakantie ! 

Veel leesplezier!
Frank en het Verloo-team

Verloo gesloten !
 

Vrijdag 1  november is een feestdag en dan zijn we uiteraard
gesloten.  We doen er echter nog een dagje bij en maken de brug.

Huis Verloo is daarom ook gesloten op
zaterdag 2 november !
Laat u niet verrassen en neem uw voorzorgen !

TERUG NAAR BOVEN

Handgemaakte Verloo Tuitknak
We zijn er apetrots op dat wij u de enige handgemaakte
shortfiller sigaar in België kunnen presenteren.

Speciaal naar aanleiding van ons 120-jarig jubileum laat De
Olifant een 100 % handgemaakte tuitknak herleven.  Deze
sigaren bestaan uit een mélange van wel 19 zorgvuldig
uitgezochte tabakken afkomstig uit verschillende werelddelen. 

Verloo's Tuitknak is een éénmalige uitgave en is verkrijgbaar
in zeer fraaie, genummerde kistjes met 10 stuks in een Sumatra versie à € 39.00 en in een
Brasil versie à € 40.00. 

Dit is een uniek collector's item ! 

TERUG NAAR BOVEN

Kom gratis gin proeven op 9 november
 

 

Op zaterdag 9 november nodigen we u graag uit om tussen 13
en 17 u te komen kennis maken met enkele heerlijke gins :
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Geranium, Mare, Filliers en Old English

Frédéric Du Bois, prominent gin-liefhebber/kenner en invoerder
zal graag met u zijn expertise delen. 

De verschillende gins zullen aangeboden worden met de fruitige
1724 tonic.

 

 

Dit is een buitenkans ... en gratis !  Breng je vrienden mee ! 

TERUG NAAR BOVEN

La Paz Wilde Cigarillos Filtro de Tabaco
La Paz heeft een nieuw sigaartje ontwikkeld : een primeur ! 
De sinds decennia befaamde wilde cigarillo is nu verkrijgbaar
met filter, maar dan wel een filter van 100 % tabak !  Hij
bestaat uit nerven van Virginiatabakken, die licht opgeblazen
werden.  Dit geeft dat de vertrouwde smaak niet alleen behouden
blijft, maar zelfs meer nuances doet ervaren en iets zachter en
milder rookt.   

De La Paz Filtro de Tabaco wordt gelanceerd in een verpakking
van 20 stuks in een naturel en in een licht gearomatiseerde
versie, beide à € 8.70.

Het is bijzonder leuk nog eens een betaalbaar
kwaliteitsproduct te kunnen aanbieden, dat in België
ontwikkeld en vervaardigd is.

 

TERUG NAAR BOVEN

Bruichladdich Islay Barley
Deze nieuwe release van Bruichladdich in de ondertussen
bekende eigenzinnige, moderne design flessen is een spirit, die
gedistilleerd werd uit gerst van de Dunlossit-farm in het
oostelijk deel van het eiland Islay.

Zo wordt opnieuw een band gecreëerd tussen het eiland en zijn
granen, een traditie die sinds lang verloren was gegaan.  De gerst
van ziltige bodem geeft deze whisky  zuivere aroma's en een
zachte smaak met een mooie balans tussen zoet en zout. 

Als je ruikt ontdek je onmiddellijk hints van citroen en zoete
gerst, gevolgd door tropisch fruit zoals mango, ananas en
pompelmoes.  In de mond ervaar je romige zachtheid met
fruitige tonen van zachte vanille. 

Dit is de zomer in je glas !  Een verrassende en verfrissende
whisky  à € 59.00

TERUG NAAR BOVEN

Teorema Garnacha Viñas Viejas
Als Robert Parker, dé grote wijngoeroe, schrijft :
"Bodegas y  Viñedos del Jalón's current portfolio is first class
from top to bottom"
dan v inden wij bij Huis Verloo dat wij onze klanten iets van deze
Spaanse producent uit Aragon moeten aanbieden. 

De Teorema à € 10.00 is een prachtige rode wijn, gemaakt van
100 % grenache druiven (Garnacha genoemd in Spanje) en is
heerlijk aromatisch met tonen van rijpe rode kersen en bosaardbeien, een v leugje vanille, wat
kruidgheid en zachte houttoetsen. 

Deze sappige wijn met veel rondeur is ideaal om op zich van te genieten, maar laat zich met
succes ook gelden als compagnon bij wild, gegrild vlees of gerijpte, harde kazen. 

 

TERUG NAAR BOVEN

Rumproeverij op woensdag 13 november
Eindelijk nog eens een echte rumproeverij ... het is lang geleden !
Op woensdag 13 november om 20 u gaan we op avontuur door
Latijns-Amerika.  We zullen rums uit Nicaragua, Panama en
Jamaica proeven, degusteren en vergelijken. 

Uw gastheer, Yvan Peleman, zal u daarnaast verwennen met
tal van leuke en interessante weetjes over geschiedenis,
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distilleren en "agen" van rum. 

 

Zorg dat u dit niet mist ! 
U kan inschrijven (zo snel mogelijk, want het aantal plaatsen is
weer beperkt !) v ia telefoon 03 238 08 64 of  e-mail  
info@huisverloo.be.  
De deelname in de onkosten bedraagt € 30.00 per persoon. 

TERUG NAAR BOVEN

My own blend - belgian pipe-tobacco
Samen met 5 collega's had ik in maart jl het geluk om de
tabaksfabrieken van Larsen en Borkum Riff te mogen
bezoeken. 

Wij hebben daar erg genoten van een intense opleiding, die werd
afgerond met het ontwikkelen van ons eigen pijptabak-recept
in samenwerking met Lasse Berg, de Master-Blender van het
bedrijf. 

De beschrijv ing van deze 6 nieuwe, exclusieve (Belgische)
pijptabakken (blik van 100 gr à € 16.00) v ind je v ia onze website
www.huisverloo.be  op de homepagina links bovenaan. 

Het is zo moeilijk om bescheiden te blijven ... Ik wil u dan ook
het commentaar van één van onze klanten (over de nr. 5 by
Frank natuurlijk !) niet onthouden :

Vanmorgen was ik in de winkel en ben door uw collega, vriendelijk doch dringend
verzocht eens uw eigen mengsel te beoordelen.
Ik heb mij laten verleiden hem aan te schaffen en heb zojuist mijn eerste pijp hiermee
verzwolgen, de tabak uiteraard en niet de pijp zelf.  Ook al scheelde dat niet veel.
Welk een genoegen, deze melange staat vanaf heden stevig op de eerste plaats van mijn
favoriete tabakken, vooral de nasmaak van eucalyptus die net even langer blijft hangen. 
U bent uw roeping van meester-melangeur misgelopen.
Ik verzoek u dringend deze tabak niet te veel te promoten, ik wil a.s. week nog langs
komen om enige dozen aan te schaffen.  Of is uw voorraad groot genoeg ?

Zeg nu zelf !

 

TERUG NAAR BOVEN

La Flor Dominicana Double Ligero en Air Bender
Litto Gomez, de stichter van de longfiller sigaren La Flor
Dominicana, is gekend voor het ontwikkelen van krachtige,
gekruide sigaren. 

Wij selecteerden uit zijn indrukwekkende reeksen de volgende 2
modules :

Double Ligero Double Toro met een ring gauge 60 à € 9.90,
bestaande uit Dominicaanse ligerotabakken opgedekt met een
donker Ecuadoriaans Sumatra dekblad.

Air Bender Maestro is een mooie corona gorda, een puro
"dominicano", zeer aromatisch met een evenwichtige "rondeur" in de smaakbeleving. € 9.50

TERUG NAAR BOVEN

Ons whisky-festival op 22 november
Op vrijdag 22 november 2013 is het weer zover : ons whisky-
festival is stilaan een klassieker geworden. 

Die avond kan u kiezen tussen een 30-tal whisky's en 9 side-
kicks (verrassende andere spirits), waarvan er enkele zelfs in
première zullen gaan.  We lanceren dan bijv . de schitterende
reeks "Malts of Scotland", met een aantal verrassende,
bijzondere releases. 

Voor € 20.00 krijgt elke deelnemer 8 proevers (drams) en een aankoopbon van € 5.00.  De avond
verloopt als op een beurs : u wandelt van de ene stand naar de andere tussen 19 en 22.30 u bij
ons in de winkel.  

Vooraf inschrijven is noodzakelijk !   Doe het nú !

TERUG NAAR BOVEN

Corazón Short Robusto
Corazón is het Spaanse woord voor "hart". 
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Bij Huis Verloo is deze "medium-strength" longfiller sigaar met
deze prachtige naam verkrijgbaar ; ze speelt in op de trend van
het kortere rookmoment en op de mode van "short and fat". 
Het Dominicaanse binnengoed en het Connecticut dekblad uit
Ecuador zorgen voor een zeer evenwichtige smaakbalans. 

In combinatie met zijn zeer aantrekkelijke prijs van € 3.30 zal dit
kort, dik sigaartje u zeker weten te bekoren voor een aangenaam
degustatiemoment.

Duidelijk "hecho con corazón", gemaakt vanuit het hart !

 

TERUG NAAR BOVEN

Cigar-Academy bij Verloo
Verloo-sigarengenieters zijn vaak ook erg geïnteresseerd in de
samenstelling en de technische aspecten van hun favoriete
sigaar.  Meer kennis geeft inderdaad meer diepgang aan uw
genoegen.

Daarom organiseren we op vrijdag 6 december  om 20 u (einde
rond 22.30 u) een eerste avond van onze Cigar Academy, in
samenwerking met de mensen van Balmoral. 

Het zal o.a. gaan over de herkomst van de tabaksplant, de blend van tabakken voor de
verschillende soorten sigaren en hun rol en invloed ervan op de sigaar zelf. 
Viso, Brasil, Ligero, Cuba, Seco, Olor, Nicaragua, Ecuador ... alle geheimen zullen u ontsluiterd
worden terwijl we enkele "puros" kunnen degusteren. 

Na deze avond bent u ongetwijfeld veel wijzer en zal u zich ei zo na "sigaren-expert" kunnen
noemen.   Schrijf nu in per telefoon 03 238 08 64 of per e-mail info@huisverloo.be    € 25.00 per
persoon

TERUG NAAR BOVEN

Verloo-Ambassadors
Ongetwijfeld wachten onze 120 Verloo-Ambassadors met
ongeduld op hun ambassadors-kaart. 

Ik ben u niet vergeten !  Technische problemen hebben een en
ander vertraagd.  Ik houd u op de hoogte ! 

Bedankt !  

TERUG NAAR BOVEN

Nieuwtje over onze buren
 

 

Leuk nieuws op 't Zuid !

 

Onze Italiaanse buurman, die op fantastische wijze de catering
verzorgd heeft op ons jubileumfeest, doet zijn Italiaanse
specialiteitenzaak/restaurant open op donderdag 7  november
2013 op ons pleintje !

Zeker eens een bezoekje komen brengen !   Fino op 't Zuid

 

TERUG NAAR BOVEN

Onze activiteiten op een rijtje
Vrijdag 1  november : Huis Verloo gesloten

Zaterdag 2 november : Huis Verloo gesloten !!!

Zaterdag 9 november tussen 13 en 17  u : ginproeverij gratis

Maandag 11  november : Huis Verloo gesloten

Woensdag 13 november 20 u : rumproefavond  € 30.00

Vrijdag 22 november tussen 19 en 22.30 u : whiskyfestival  € 20.00

Vrijdag 6 december 20 u : Cigar Academy   € 25.00

Zaterdag 7  december tussen 13 en 17  u : rum Mount Gay  gratis proeven

Zondag 22 december van 10 tot 17  u : extra open
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TERUG NAAR BOVEN

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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