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Beste lezer,

Red Gin and Short Smoke
Beste levensgenieters !
Wij wensen u dit jaar van harte veel deugd van al uw
ondeugden. 
Verloo-producten zijn dé remedie tegen een lang en saai
leven : met mate en verstand geconsummeerd helpen zij u
om te ontstressen en lang en gelukkig te leven !

De v iering van ons 120-jarig bestaan vorig jaar, was dank
zij uw enthousiasme een groot succes.  We gaan dit jaar
dan ook op die ingeslagen weg voort. 
Enkelen van ons team zullen dit jaar op bezoek gaan naar
dé sigaren- en rumlanden bij uitstek. 
Om uwentwille zullen we distilleerderijen en fabrieken
bezoeken en hebben we met en voor het volledige team een
vormingsprogramma uitgedokterd om "U" tegen te zeggen.

Rita vertrekt bijv . nog deze maand naar Cuba om er
intens te werken en te studeren.  Wellicht kunnen wij u
dus weldra "home-made" sigaren aanbieden !

Veel leesplezier!
Frank en het Verloo-team

Belgische whisky Gouden Carolus
 

 

Single Malt Gouden Carolus is een Belgische in Mechelen
gedistilleerde whisky .  Hij werd vervaardigd uit het moutbeslag
van het bekende bier Gouden Carolus Tripel.

Het heldere distillaat rijpt gedurende 30 maanden in bourbon-
vaten en vervolgens nog 6 maanden in "Het Anker"-vaten.  Deze
zijn speciaal voor deze whisky  vervaardigd in de Portugese
Douro-streek.  Ze werden eerst gebruikt voor jonge wijnen en
daarna werden ze "geblakerd". 

Dit alles geeft een verfijnde, volle whisky  met een zeer
evenwichtig smakenpalet.  De "Anker-vaten" zorgen voor
subtiele fruitaroma's, mooi afgerond met toetsen van hout en
vanille. 

€ 39.00
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Wijnduel ...
Op zaterdag 25 januari nodigen wij u uit om samen met ons een
wijnduel uit te vechten. 
In de arena treden 2 schitterende wijnen aan, die we graag door
jullie laten proeven en beoordelen.

De bodega Peique is een klein familiebedrijf in Galicië - Spanje. 
Onze keuze is de Ramón Valle 2009, die van de bekende
wijngoeroe Parker 90 punten kreeg en die voor 100 % gemaakt
wordt met de Mencia-druif, afkomstig van 55 jaar oude ranken.
€ 11 .50

Uit Chili presenteren we u de Luis Felipe Edwards - Selección Carmenere.  Op het
internationale wijnfestival "Sélection du Monde" 2012 in Brussel won deze soepele Chileense
wijn een gouden medaille. 
€ 9.00

Kom deze wijntjes gratis proeven in onze winkel NU ZATERDAG !
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Davidoff "short pleasures assortment"
In deze hectische, stresserende tijden worden "korte pauzes"
steeds belangrijker. 
Davidoff heeft dit goed begrepen en brengt een stijlvolle box op de
markt met 4 van hun mooiste kleine sigaren :
- de zachte Entreacto
- de klassieke Grand Cru nr. 5
- de meer intense Millenium Blend short robusto
- de volaromatische Puro d'oro Gorditos
Zij zullen u vertrouwd maken met de constante topkwaliteit en
het uitgebreide smakenpalet, dat Davidoff bespeelt ! 

€ 41.50
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Dunhill tabakken
Goed nieuws voor de pijprokers onder u !
Het iconische Dunhill-label, dat verschillende jaren van de
Belgische markt verdwenen was, is volop bezig om hun
oorspronkelijke gamma van pijptabakken terug op punt te
stellen.

Recent werd de Dunhill Flake opnieuw gelanceerd ; een
basis-flake medium sterk en langzaam brandend.  Het is een
mengeling van verschillende Virginia-tabakken, die eerst
geperst en dan in fijne strips gesneden werden. 
Dit is één van de weinige Dunhill-tabakken zonder Latakia ; ideaal voor degenen die kennis
willen maken met het genieten van flake-tabak. 
€ 15.00 / blik van 50 gr

Daarnaast is ook de Dunhill de Luxe Navy Rolls terug. Een iets meer extroverte blend met
perique, Afrikaanse en Louisiana tabakken.  De geperste tabakken worden tot "rolls"
gekneed, wat het vullen van de pijp handiger maakt en een langzame branding
vergemakkelijkt.  Een pijptabak met kruidige aroma's, maar zeker niet "zwaar" te noemen. 
€ 15.00 / blik van 50 gr
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Buss N° 509
 

 

Serge Buss is kok van opleiding, levensgenieter van roeping en
cocktailbarhouder van beroep.  Met de creatie van de gin Buss
N° 509 heeft hij al zijn kwaliteiten met succes aangesproken. 
Buss is een rode gin, die in Antwerpen gedistilleerd wordt en
een perfect evenwicht heeft tussen de kruidigheid van de
jeneverbes en de zoete zachtheid van verse frambozen. 
Buss N° 509 is ideaal als basis voor een verrassende gin-tonic of
als component van een verfrissende cocktail.

€ 38.00
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Montecristo Double Edmundo
 

Montecristo is een van de meest gekende en gewaardeerde
merken van Habanos Cubaanse longfiller sigaren.  Het is
ontstaan in 1935 en genoemd naar de roman van Alexandre
Dumas "de Graaf van Montecristo".

Voor de mélange van elke Montecristo sigaar worden alleen de
beste tabakken uit de Vuelta Abajo gebruikt, de vruchtbaarste
vallei in Cuba. 

Montecristo Double Edmundo is een prachtig nieuw model voor de aficionado, die ongeveer
een uur lang wil genieten van een schitterende havana.  Het is duidelijk één van de zachtere
modules met een perfecte smakenbalans. 

€ 12.90

TERUG NAAR BOVEN

Activiteitenkalender
Hieronder al enkele activ iteiten die vastliggen.
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Houd onze volgende nieuwsbrieven zeker in het oog voor meer
details en voor bijkomende activ iteiten.

Schrijf snel in voor de activ iteiten aangeduid in het rood !   Deze
zijn meestal al na enkele dagen volzet ! 
 

zaterdag 25 januari 2014 tussen 11  en 17  u : gratis wijn
proeven

zaterdag 15 februari 2014 tussen 13 en 17  u : gratis
proeverij rum en whisky

van maandag 10/3 t/m zaterdag 22/3 2014 : pijprokersveertiendaagse met zeer uitgebreid
extra assortiment - een must voor elke pijproker

dinsdag 25 maart 2014 : whisky-proefavond om 20 u bij Huis Verloo rond de grootse kleinste
distilleerderij uit de Schotse Speyside, Benromach. Vooraf in te schrijven - € 30.00 pp.

donderdag 24 april 2014 : demonstratie sigarenroller VegaFina

zondag 27 april 2014 : Smoky  Sunday  - absoluut vrij te houden !

zaterdag 10 mei 2014 : gratis ginproeverij tussen 13 en 17  u

vrijdag 23 mei 2014 : theateravond met Huis Verloo en de Poesje van de Lange Wapper

vrijdag 6 juni 2014 : rumfestival van 19 tot 22.30 u bij Huis Verloo

dinsdag 10 juni 2014 : demonstratie Cubaanse sigarenroller en 's avonds El Gusto - avond
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Huis Verloo
Amerikalei 1 5 8A - 2000 Antwerpen - Tel 03 238 08 64 - Fax 03 238 7 4 97 .
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