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Beste lezer,

Frank op "trot"
De laatste weken ben ik nogal wat op "trot" geweest. Zo heb
ik enkele collega's kunnen bezoeken in Aalst, Mechelen,
Nieuwpoort, Breda, Brussel, Stekene, Hasselt en Geel. En
daarbij ben ik, die altijd geleerd had dat de beschaving
eindigt aan de grenzen van Antwerpen, van de ene in de
andere verbazing gevallen.
Prachtige, mooie winkels met een ruim en smaakvol
assortiment sigaren en dranken heb ik ontdekt. En vooral
heb ik een grenzenloos enthousiasme voor de goeie dingen
des levens ontmoet en werd ik super hartelijk onthaald
door dy namische zelfstandigen, die er allemaal veel jonger
en knapper uitzagen dan ik.
Ik zou er haast bescheiden bij worden, ware het niet dat
echte schoonheid van binnen zit.
En toch willen wij ons als Huis Verloo onderscheiden door
nog harder op zoek te gaan naar leuke, lekkere en
exclusieve producten. Ik hoop dat wij u ook in deze
feestperiode mogen verwelkomen en begroeten en dat u
opnieuw de keuze maakt voor úw Antwerpse speciaalzaak
boven alle e-shops, die om uw en onze aandacht
schreeuwen.
Mocht u de pech hebben niet meer in Antwerpen te
geraken, laat u dan gerust troosten door één van mijn
getalenteerde en gewaardeerde collega's uit "la province",
zoals men dat in het Frans zo mooi kan zeggen.
Tot gauw !
Veel leesplezier!
Frank en het Verloo-team

Extra open om u te dienen !
Dit jaar zullen wij extra open zijn op volgende momenten :
- zondag 13 december van 11 tot 16 u - met gratis wijndegustatie
- vrijdag 18 december van 18 tot 21 u - met vanaf 16 u gratis
whisky /gin/rum proeverij
- zaterdag 19 december van 17 tot 18 u (= een uurtje langer open
dan normaal)
- zondag 20 december van 11 tot 17 u
- maandag 21 december van 10 tot 12.30 u (= ook open in de voormiddag)
- zaterdag 26 december van 17 tot 18 u (= een uurtje langer open dan normaal)
- maandag 28 december van 10 tot 12.30 u (= ook open in de voormiddag)
Voor de volledigheid hieronder onze normale openingsuren :
maandag tot en met vrijdag : 9.30 - 12.30 en 13 - 18 u
zaterdag 9.30 - 12.30 en 13 - 17 u
Van woensdag 16 december tot en met donderdag 31 december 2015 gaan we op dieet en sluiten
we NIET tussen de middag.
Op maandag 04/01/2016 zijn we gesloten wegens inventaris.
TERUG NAAR BO VEN

Davidoff Royal Robusto Gifting Edition
Met de feestdagen voor de boeg presenteert Davidoff u de "Roy al Robusto". Er zijn slechts een
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beperkt aantal kisten van deze koninklijke sigaar geïmporteerd in
België. Huis Verloo kon er voor u enkele reserveren.
Deze complexe, full-bodied sigaar zal u een ongeëvenaard
rookgenot bezorgen. Vijf uitzonderlijke ligero tabakken, ouder
dan 10 jaar geven een koninklijk aroma. Een lichte kruidigheid
met accenten van ceder en hout evolueert naar hints van leder
en koffie.
Deze grote "Roy al Robusto" wordt gepresenteerd in een stijlvolle
naturel-kist met 10 sigaren. Dit masterpiece is zijn € 34.00 meer dan waard.
Verwen uzelf (u verdient het !) of geef iemand een onvergetelijk cadeau.
TERUG NAAR BO VEN

The Arran The Bothy
Isle of Arran Distillers is een van de nog weinig overgebleven
onafhankelijke whisky distilleerderijen en is gelegen op Arran,
een van de mooiste eilanden van de Schotse westkust.
The Bothy is hun laatste nieuwe botteling.
Na een eerste rijping op "first-fill bourbon barrels" wordt deze
whisky voor minstens 18 maanden overgeheveld in kleine
virgin-vaten van Amerikaans eikenhout. Deze finish op "quarter
casks" is een primeur bij Arran.
Het intensievere houtcontact in deze kleine barrels zorgt voor een
volle, krachtige whisky . Je ontdekt eerst rijke vanilletonen,
waarna zich een krachtige warmte van chillipepers ontwikkelt.
Vervolgens proef je hints van verse ananas en groene appels. De
afdronk is floraal met pittige citrusaccenten en een licht peperige
kruidigheid.
Deze whisky wordt gebotteld op een vatsterkte van 55.7 %.
Wereldwijd zijn slechts 12.000 flessen beschikbaar ; wij hebben er
enkele, waaronder één voor u !
€ 66.00
TERUG NAAR BO VEN

De eindejaarspijptabakken zijn er weer !
In onze vorige nieuwsbrief kon u al kennis maken met de W.O
Larsen 2016 jaarpijptabak. Nu is het de beurt aan de
Peterson Holiday Season 2015. De kersttabak van Peterson is een
geurige mengeling van langzaam brandende Black Cavendish,
Burley en Virginia tabakken. De blend is verfijnd met een
verfrissende toevoeging van kersen en een vleugje cognac.
Dit is een echte "feesttabak". € 28.00
Kohlhase & Kopp Winter 2015 Edition. Dit is een eindejaarstabak met een perfecte balans tussen
Black Cavendish en de fijnste Virginia tabakken. De toevoeging van amandel, fruitige stukjes
sinaasappel en kaneelstokjes creëert de perfecte tabak voor lange winteravonden. € 22.40

TERUG NAAR BO VEN

Balmoral Añejo XO longfillers
"EXCEPTIONAL QUALITY COMES WITH AGE" ... ik ben het zelden
zo eens geweest met een slogan :-) :-)
Net als Davidoff met de Escurio zocht Balmoral voor deze nieuwe
sigarenlijn Añejo XO zijn inspiratie in Brazilië.
De sigaren zijn opgebouwd rond een evenwichtig samenspel van
oude tabakken uit Brazilië, Nicaragua en de Dominicaanse
Republiek.
De prachtige melange wordt bekroond met een sungrown Braziliaans Arapiraca dekblad van
meer dan 10 jaar oud.
Om alle smaken in perfecte harmonie te brengen laat men de sigaren na de blending nog 6
maanden rusten.
Laat u verleiden door smaken als cederhout, cacao, kruiden en in de achtergrond een zacht-zoete
toets. Deze Añejo XO is verkrijgbaar in 3 verschillende modellen :
- Rothschild Masivo à € 9.00
- Torpedo Mk52 à € 9.50
- Petit Robusto FT à € 7.50
TERUG NAAR BO VEN

De Molenaar Fado Vivo - Belgische whisky
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De fado Vivo is een gelimiteerde blend van de meest gelauwerde Belgische single malt whisky .
Deze werd uitgebracht ter gelegenheid van de 2e verjaardag van
het lanceren van whisky door de stokerij De Molenberg (Gouden
Carolus).
De whisky wordt gedurende 3 jaar gelagerd op Bourbon vaten en
daarna krijgt 75 % nog een finish van 2 jaar op Tawny port
vaten.
Het resultaat van deze unieke combinatie merk je niet alleen aan
de kleur maar ook aan het mooie, ronde aroma en de lange lichtzoete afdronk.
Dit is een verrassende, toegankelijke whisky ; een origineel en
lekker cadeau.
€ 47.00
TERUG NAAR BO VEN

Camacho Machitos
De populariteit van de robusto reeks van de Camacho-sigaren is
niet alleen te danken aan zijn stoer imago uit o.m. "sons of
anarchy ", maar bovenal aan de intense smaakbeleving en de
variatie binnen het assortiment.
De nieuwe "Camacho Machitos" geven u hetzelfde degustatiegenot
voor het korte rookmoment.
Camacho Machitos Connecticut
Net als zijn grote oranje broer is dit de Camacho met de milde,
zachte smaak. Verwar mildheid niet met zwakheid ! De
connecticut biedt de perfecte balans tussen een kruidige kick en
uitzonderlijke mildheid. U zal ervan genieten
Camacho Machitos Criollo
De volle smaak van Criollo-tabak drukt in deze "gele" versie duidelijk zijn stempel. Dit mediumbodied sigaartje biedt een ware Camacho ervaring. Het criollo blad geeft een natuurlijke
zoetheid gecombineerd met extra kracht.
Camacho Machitos Corojo
In de rode Corojo variant ontdekt u de klassieke authentieke smaak, die 100 % vintage Cubaans
tabakszaad biedt. Dit is een échte longfiller-sigaar voor een kleine prijs. De Machito Corojo is als
een goeie rum : robuust en toch zacht. Een legendarische rookervaring.
€ 3.30
TERUG NAAR BO VEN

Boeken en magazines over sigaren, whisky en gin
Velen van onze klanten zijn gepassioneerde levensgenieters, die
zich graag verdiepen in hun geprefereerd genotsproduct. U kan
hen (of uzelf !) wellicht gelukkig maken met een boek.
The cigar from soil to soul
Een zeer interessant boek voor de perfectionist, die zich wil
verdiepen in de wereld van tabak en sigaren. € 30.00
De Wereld van de Habano
Een prachtig mooi geïllustreerd naslagwerk, dat u een globaal
overzicht geeft van de geschiedenis, de productie en het genieten
van de Cubaanse sigaar. € 33.00
Havanoscope 2016
De jaarlijkse hoogmis voor de echte Cuba-aficionado. Met passie geschreven in een bloemrijke
taal, zoals alleen Fransen dat kunnen, geeft deze gids u een overzicht van alle Havana-sigaren
met gemotiveerde quotaties.
Dit is de "Guide Michelin" voor de Cubaanse sigaar.
(enkel in het Frans ... maar dat is voor een verstandig roker als u natuurlijk geen probleem). €
20.00
Whisky - De Wereldatlas
Een gids voor de kenner én voor de beginnende whisky -drinker. De geschiedenis, het
distillatieproces, de distilleerderijen en meer dan 350 verschillende whisky 's worden beschreven
en rijk geïllustreerd met prachtige foto's. Alles over alle whisk(e)y 's ! € 42.00
Iconic Whisky - Single Malt en meer
1000 whisky 's, 200 merken en distilleerderijen en 25 productielanden. Dit is een écht
ency clopedisch werk met een totaal nieuwe benadering van whisky met food-pairings en
proefnotities gebaseerd op een nieuw aromaschema. € 25.00
Gin en Tonic - Around the world in 80 gins
Zeven gin-regio's, 80 verschillende gins, alles over tonic en massa's technische en historische
achtergrond, die je nodig hebt om een echte gin-kenner te worden.
Met zijn ervaring op Njam en in zijn eigen cocktailbar The Sips, is Manu Wouters uw ideale gids.
€ 24.99
De complete Gids - Gin & Tonic
Onmisbaar voor de echte gin-liefhebber. 400 gins, 60 tonics, 500 pagina's ... als je dit boek
gelezen hebt kan je gin-consultant bij Huis Verloo worden.
Frédéric Du Bois en Isabel Boons zijn verantwoordelijk voor deze heuse gin-ency clopedie. €
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24.99
TERUG NAAR BO VEN

Zacapa rum 23 años
In het zuiden van Guatemala ligt het stadje Zacapa dat in 1976
zijn honderdjarig bestaan vierde. Om deze historische
gebeurtenis glans bij te zetten werd een unieke rum geproduceerd
: Ron Zacapa Centenario 23 años.
Het rijpingsproces van deze rum is uniek en verantwoordelijk
voor de karakteristieke eigenschappen. Na distillatie wordt de
rum overgegoten in Amerikaanse eikenhouten bourbon-vaten om
te rusten en te rijpen. Dit gebeurt in de stad Quetzaltenango op
2300 m hoogte waar de temperaturen laag zijn, zodat slechts een
minimale hoeveelheid van de kostbare rum verdampt. "Angels
Part" is dan ook miniem (arme engeltjes !).
In deze omstandigheden kan de rum zalig rusten gedurende de zeer lange periode van 23 jaar.
Dit wordt slow-aging genoemd ; de Zacapa krijgt daardoor een intensere kleur, geur en smaak.
Vele experts beweren dat dit de beste rum ter wereld is; Ron Zacapa Centenario 23 años heeft
dan ook heel wat prijzen gewonnen om deze reputatie kracht bij te zetten. Bijv. :
- 1e plaats op het International Rum Festival van 1998, 1999, 2000 en 2001 (best rum in the
world)
- hoogste rumscore die ooit gegeven werd door het Beverage Testing Institute of Chicago (met
98/100)
Ter gelegenheid van de feestdagen hebben we een beperkte hoeveelheid van deze rum met gratis
2 glazen erbij kunnen bekomen. Kom hem proeven en neem uw flesje mee !
€ 55.00
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Van harte ... rustige, vredevolle feestdagen
Wij wensen voor u en uw familie en al degenen die u na aan het
hart liggen een rustige, aangename kerst- en nieuwjaarstijd.
Geniet van de gezellige, vredevolle momenten van deze hoe dan
ook tot de verbeelding sprekende periode. En mag het nieuwe
jaar 2016 u niets dan liefde, vriendschap en gezondheid ... en op
tijd en stond een bezoekje aan Huis Verloo brengen.
Prettige eindejaarsfeesten !
Frank - Annemie - Yvan - Rita - Christel - Ward
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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