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De homo universalis is een persoon die zich ten volle inzet om
zijn veelvuldige talenten en vaardigheden op hoog niveau te
brengen en verder te ontplooien. Het is een ideaalbeeld dat zich
vooral in de renaissance ontwikkelde : een atletisch lichaam, een
scherp verstand, een kunstzinnig inzicht maar ook een grote
kennis en nieuwsgierigheid naar smaken en aroma's passen in
dit wereldbeeld.
Het valt mij op dat veel van onze klanten dit ideaalbeeld
benaderen. Wij willen u helpen dit nobel streven te bereiken
door uw smaak mee te helpen ontwikkelen.
Aristoteles, Leonardo da Vinci, Frank Evens ... en uzelf staan
weldra in de geschiedenisboeken als de nieuwe homines
universalis. Laten we er werk van maken !
Veel leesplezier!
Frank en het Verloo-team

Bezoek ons op Facebook

6-11-2015

Davidoff Escurio "Brasil"
Geïnspireerd door de zwoele nachten van Rio de Janeiro ontwikkelde
Davidoff na de Nicaragua-reeks, een tweede "zwarte serie" voor u :
Escurio.
Davidoff nodigt u deze keer uit voor een Braziliaans smaakavontuur. Een
mengeling van 2 Braziliaanse tabakken, de kruidige Cubra en de zoetere
MataFina wordt perfect in balans gebracht door een creatieve
combinatie met Ecuadoriaanse en Dominicaanse tabakken.
Het gerenommeerde Cigar Journal testte in zijn recente herfstnummer 60
sigaren blind. Slechts één sigaar haalde de uitzonderlijke score van 93 :
de Davidoff Escurio Robusto.
In dit prachtige gamma - waarbij ook bijpassende aansteker, knipper en
etui in Braziliaanse kleuren wordt aangeboden - kunnen we u 3
modellen voorstellen :
- petit robusto à € 10.50
- robusto à € 15.90
- toro à € 18.40
Deze intense sigaar bespeelt een volledig nieuw smakenpallet.
Bezorg ons UW jurering !
TERUG NAAR BOVEN

Whisk(e)y Festival bij Verloo 20 / 11
Ons jaarlijks whisky-festival is stilaan een klassieker geworden.
Dit jaar gaan we naast ons mooie aanbod Schotse, Ierse, Japanse en
Indische whisky's mee de nadruk leggen op de "betere" Amerikanen, zoals
Bourbon, Rye en Tennessee whiskeys.
Op vrijdag 20 november is het weer zover. Een 40-tal heerlijke spirits
staan dan op u te wachten. Een top-team zal u begeleiden door dit
paradijselijk aanbod. U zal in elk geval enkele verborgen parels kunnen
ontdekken.
De avond is opgevat als een beurs : u wandelt op vrijdag 20 november tussen 19 en 22.30 u langs de
verschillende stands in onze winkel en u snoept van dat wat u lekker of aantrekkelijk vindt. U komt en
gaat wanneer u wenst.
Deelname in de onkosten bedraagt € 20.00 ; daarvoor krijgt u 8 drams (proevers) en 5 % korting op elke
fles, die u ter plaatse aankoopt. Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
Doe het nu ! tel. 03 238 08 64 - info@huisverloo.be
TERUG NAAR BOVEN

Buss N° 509 Raspberry Gin
Buss N° 509 is een fruitige Antwerpse gin, die gecomponeerd werd door
Serge Buss. Heerlijke verse frambozen en fijne kruiden worden
gecombineerd met jeneverbes, koreander, zoethout, engelwortel, vanille,
kardemom, iris, sinaasappel- en limoenschil.
Het is een 100 % puur graandistillaat en wordt gedistilleerd in kleine
batches. De gin wordt gepresenteerd in een stijlvolle fles met een
origineel retro label.
Deze Belgische gin is ideaal als aperitief of digestief en oogt heel bijzonder
en smakelijk door de aantrekkelijke frambooskleur.

€ 42.00
TERUG NAAR BOVEN

W.O. Larsen 2016 - jaar-pijptabak
Naar jaarlijkse traditie komen ze er weer aan : de hoogwaardige
eindejaars-pijptabakken. W.O. Larsen 2016 bij de spits af.
De basis van deze mengeling is een mahonie-bruine Virginia, die
samensmelt met geurig-kruidige Oriental tabakken en een iets zoetere
Black Cavendish. Deze mixture wordt verfijnd met subtiele toevoegingen
van vanille, cocos en koffie : een verrassende, maar zeer geslaagde
combinatie.
blik van 100 gr à € 24.00

TERUG NAAR BOVEN

Balmoral Vintage Sumatra
Balmoral maakt al sinds 120 jaar schitterende sigaren. De tabakkers van
dit bedrijf hebben altijd al een intense relatie gehad met Sumatra : zij
kennen het eiland, zijn ondergrond en zijn uitzonderlijke tabakken als
geen andere.
2010 bracht een uitzonderlijke goede oogst voort en Balmoral selecteerde
een aantal balen top-tabakken uit de Bulu Tjina plantage voor het
bijzondere dekblad van deze nieuwe Vintage sigaar. Het binnengoed
bestaat uit een exclusieve melange van Caraïbische tabakken, vol van
smaak en licht kruidig. Door een kleine toevoeging van iets krachtiger
Nicaraguaanse tabakken creëert Balmoral een nieuw vol-aromatisch
segment in zijn shortfiller gamma.
Deze gloednieuwe Vintage Sumatra wordt uitgebracht in 3 verschillende formaten :
- de kleine coronita, goed voor 20 minuten rookgenot (doosje met 5 sigaartjes à € 8.75)
- de short corona, goed voor 25 minuten (€ 10.00 voor 5 stuks)
- de corona, goed voor 40 minuten (€ 13.00 voor 5 sigaren)
Proficiat aan Balmoral voor zijn 120ste verjaardag en voor de lancering van dit prachtig product !
TERUG NAAR BOVEN

Davidoff op dinsdag 24 november
Onder het motto "wat we zelf doen, doen we beter" organiseren we op
dinsdag 24 november 2015 om 20 u de laatste sigarenactiviteit van dit
jaar.
We laten u kennismaken met de wereld van Davidoff, zijn filosofie, zijn
dynamiek en zijn fantastische sigaren. Om u bewust te maken van de
diversiteit van het Davidoff-aanbod, zullen we twee compleet
uiteenlopende sigaren degusteren, waaronder uiteraard de gloednieuwe
Escurio.
Als homo universalis zal ik zelf proberen deze avond boeiend te
begeleiden. Reserveer nu uw plaats voor dit interessante avontuur !
€ 25.00 per persoon - tel. 03 238 08 64 - info@huisverloo.be

TERUG NAAR BOVEN

Hudson Manhattan Rye whiskey
Hudson Manhattan Rye whiskey wordt gestookt in de eerste legale New
Yorkse whiskey distilleerderij na de drooglegging in de USA.
Het is een heerlijke rogge-whiskey met een evenwichtige volle smaak,
gemaakt van met de hand geselecteerde rogge. Hudson Whiskey
Distillery ondersteunt lokale boeren, die hun gewassen op biologische
wijze telen.
De whiskey heeft een kruidig karakter, die evolueert naar een fruitig,
floraal boeket met hints van honing en kaneel. Een "boterige vetheid"
blijft heerlijk hangen na elke slok.
Hudson Manhattan Rye is de perfecte basis voor de traditionele
"Manhattan Cocktail", waarvan o.m. Winston Churchill's moeder een
grote fan was.
De klassieke Amerikaanse whiskey is back in town ! Geniet ervan !
€ 50.00
TERUG NAAR BOVEN

donderdag 3 december Teeling Irish whiskey
Op donderdag 3 december komt Hugh MacGabhann, export manager bij
de Ierse Teeling whiskeydistilleerderij, speciaal naar Antwerpen om u de
rijkdom van de Ierse spirits te leren kennen.
Verken samen met hem het effect van triple distilled, potstill ... en ontdek
en proef de toppers van deze nieuwe distilleerderij.
We starten om 20 u en eindigen rond 22.30 u. Reserveer nu uw plaats ;
zoals altijd zijn ze beperkt.
€ 25.00 per persoon tel. 03 238 08 64 - info@huisverloo.be

TERUG NAAR BOVEN

Cava Can Xa Brut
Wij hebben de eer en het genoegen u onze nieuwe Cava te mogen
voorstellen. Een echte ontdekking, die ook het sterrenrestaurant Le
Dôme heeft bekoord en die door hen gepresenteerd wordt in combinatie
met een oester-voorgerecht.
Deze Can Xa cava brut wordt gemaakt van de drie toegelaten
druivensoorten, xarello, macabeo en parellada en is uitermate geschikt
als "aperitief-bubbel".
Echte kenners - zoals u ! - zullen in de neus ongetwijfeld de impressies
van sous-bois, citrus (sinaas) en laurier herkennen en in de mond zal de
hint van amandel verrassen.
Test hem nu uit en reserveer daarna uw 42 flessen voor de feestdagen !
€ 10.00

TERUG NAAR BOVEN

Ashton Symmetry
Ashton en Arturo Fuente zijn twee grote namen uit de
sigarengeschiedenis. Deze twee iconen hebben de handen in elkaar
geslagen om een topsigaar op de markt te brengen
Ashton Symmetry is een prachtige sigaar, die gemaakt wordt in de
Fuente-fabrieken en die een perfect goudbruin olie-achtig Ecuadoriaans
dekblad heeft. De tabakken voor het omblad komen uit de Dominicaanse
Republiek en die voor het binnengoed uit Nicaragua en de Dominicaanse
Republiek.
Dit is de eerste Ashton sigaar met tabak uit Nicaragua.
Ashton Symmetry is een goed gebalanceerde blend met tonen van kaneel, caramel en in de nasmaak een
hint van peper. Ondanks haar stevig aroma blijft deze sigaar toch mooi in evenwicht - daar is Ashton
trouwens bekend voor.
Ashton Symmetry kreeg in Cigar Aficionado een welverdiende 92 score en is verkrijgbaar in 2 modules :
- robusto à € 15.50
- sublimes à € 17.00
TERUG NAAR BOVEN

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 ... misschien komen er nog activiteiten bij !
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

TERUG NAAR BOVEN
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