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Beste lezer,

opmerkelijke "outing" !
Is het u ook opgevallen dat "de grootste partij van
Vlaanderen" zich massaal "out" als Verloo-aficionado ?
Ongetwijfeld heeft B. De Wever het ongelooflijke succes
van ons jubileumfeest opgemerkt en wil hij zichzelf en al
zijn volgelingen aansluiten bij de 100 Verloo-fans, die
naar het voorbeeld van Winston Churchill, op 28
september 2013 het VERLOO-teken maakten. 
Als Bart dan net zoals zijn grote voorbeeld vanaf nu 8
sigaren en 2 flessen whisky  per dag consummeert, kan
Huis Verloo hem in goede en kwade momenten, in troost
en glorie ondersteunen. 
We hebben hem nog niet bij ons zien binnenkomen, maar
we zullen hem - net als u -  gastvrij en enthousiast
ontvangen. 

Wij zijn trouwens heel fier dat Huis Verloo als enige
tabaksspeciaalzaak in België nu 3 gediplomeerde
Habanos Specialists onder zijn dak heeft.
Rita heeft vorige week de opleiding in Cuba beëindigd en
heeft haar diploma met "grote onderscheiding" behaald. 

U merkt het : geen opoffering is ons te veel om u met nog
meer vakbekwaamheid te kunnen bedienen ! 
En ... kleine mensen zijn óók tot grote daden in staat ! 

Veel leesplezier!
Frank en het Verloo-team

Vrijdag 14 februari 2014 Valentijn !
Vrijdag 14 februari is het feest ! 
Wellicht zal uw geliefde u overstelpen met kleine attenties en
cadeautjes.  Wees hierop voorbereid !  Niemand is ongevoelig voor
een geschenkje en een goei flesje hoort erbij. 

Wij wensen u met Valentijn een lekker glaasje ervóór ... en een
smaakvol sigaartje erná !

Geniet ervan !

TERUG NAAR BOVEN

Zaterdag 15 februari : rum en whisky proeven
 

 

Wouter Dergent zal u op zaterdag 15 februari tussen 13 en 17 u
laten kennismaken met de rum Don Papa uit de Filipijnen en 4
Schotse whisky 's, Balblair, Tomatin, Tamdhu en Old
Ballantruan. 

Een cascade van smaken en aroma's en een overv loed aan
interessante informatie zullen uw zaterdagnamiddag kleuren.

 

Kom gratis proeven en breng uw vrienden mee ! 
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El Credito Serie R Aniversario
Vrij vertaald betekent "El Credito" : alle krediet aan de roker. 
M.a.w. je verwent jezelf als je dit merk sigaren rookt. 
Dit sigarenbedrijf uit de Dominicaanse Republiek werd 15 jaar
geleden overgenomen door de Swedish Match Group.  Ter ere van
dat jubileum lanceerde El Credito een kleine robusto. 
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El Credito R Aniversario heeft een Ecuador dekblad, dat
tabakken uit de Dominicaanse Republiek en Nicaragua
omwikkelt.  Het resultaat is een sigaar met een rijk en kruidig aroma met een zacht-zoete
ondertoon. 

€ 7 .00
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Uppercut Dry Gin
Manu Wouters, auteur van het boek "It's Gin o'Clock" en creator
van Spring Gin lanceert nu een nieuwe gin met de uitdagende
naam "Uppercut".  
Met zijn alcoholgehalte van 49.6 % en zijn 14 medicinale
botanicals, komt deze kruidige, lekkere gin als het ware net uit
het Lucky  Luke boek "Dr. Doxey 's Elixir". 

Enkele ingrediënten overlopen :
- Damiaanblad - goed tegen depressies, bedwateren en sexuele
problemen
- Aardbeiblad - werkt optimaal tegen maagkrampen en diarree
- Zoethoutwortel geneest bronchitis en doodt v irussen en
bacteriën
- Ijzerkruid draagt bij tot een optimale tandhygiëne
- ...

Denk aan Valentijn en geef uw geliefde een "Uppercut" !  Uw
relatie en uw gezondheid zullen er wel bij varen. 

€ 41.00
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Oliva V Melanio uit Nicaragua
Oliva was één van de eerste Nicaraguaanse puros, die Belgische
rokers heeft doen beseffen dat de wereld van de handmade
sigaar groter is dan Cuba en de Dominicaanse Republiek alleen.

De nieuwe Oliva Serie V Melanio lijn is een eerbetoon aan de
grondlegger van de Oliva-Dynastie, Melanio Oliva, die het
familiebedrijf opstartte in Cuba in 1886.  Zijn kleinkinderen
zetten het bedrijf verder in Nicaragua met dezelfde passie en
liefde voor tabak en sigaren.

Oliva V Melanio is een medium-bodied longfiller, verbazingwekkend complex en
evenwichtig.  Ze is iets zachter dan de klassieke Oliva V, wat wellicht het gevolg is van het
Ecuador - Sumatraseed dekblad.  Kenners herkennen wellicht een smakenpalet met hints
van hooi, veestal, hout en kruiden.

Bij Verloo v ind je de Melanio in 3 formaten :
- een robusto à € 11 .90
- een toro (limited edition) à € 18.40
- een figurado (limited edition) à € 18.40
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Belvedere Unfiltered vodka
Wist u dat vodka de meest gedronken spirit ter wereld is ?  In
het zog van de gin- en cocktail-rages kennen de premium
vodka's bij ons ook een echte hausse. 
De zachte Belvedere unfiltered uit Polen is een zachte vodka met
een zeer aparte smaak.  Hij wordt gedistilleerd uit de "Single
Estate Dankowsky-Diamond rogge", die nog slechts door
enkele Poose boeren verbouwd wordt.  Deze rogge geeft een zeer natuurlijke, romige en intense
smaak ; daarom filtert men de vodka na 4 distillaties niet meer, zodat het typische karakter en
de aroma's perfect bewaard blijven.

Belvedere is een heerlijk minerale vodka met hints van karamel, vers gebakken brood en
honing.

Een vodka met smaak !

€ 52.00
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Colibri Eclipse - sigarenknipper en aansteker
In 1962 introduceerde het ondertussen bekende merk Colibri
heel trots de eerste aansteker met een piezo-ontsteking.  Voor
de eerste keer kon de wereld een aansteker zonder vuursteen of
zwavel ter hand nemen.
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Om de 50e verjaardag van deze iconische aansteker in de
bloemetjes te zetten werd een jet-flame variant met bijpassende
sigarenknipper gelanceerd in een moderne outfit en opvallende
kleuren.

De soepele cutter met één vast en één bewegend mesje is vervaardigd uit 440 stainless steel en
kan als de beste uw sigaar van eender welk formaat knippen (tot ring gauge 61).

Sigarenknipper € 52.00   -   Sigarenaansteker  € 52.00
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Brigg Regular + pijprokers-event
Brigg is een nieuwe pijptabak van Planta, één van de bekendste
Duitse tabaksfabrikanten. 

Deze zachte tabak heeft als basis een mengeling van Virginia-
tabakken en dubbel gefermenteerde Black Cavendish.  Vooral de
Cavendish tabak, die door verhit te worden de natuurlijke suikers
meer op de voorgrond brengt,  is verantwoordelijk voor de
natuurlijk-zoete, zeer aangename aroma's.   

Het is een makkelijk brandende tabak aan een scherpe prijs.   €
5.40

Pijproker !
Noteer alvast de periode van 10 t/m 22 maart 2014 in uw agenda !  Wij
presenteren u dan een zeer uitgebreid gamma p.... (ik vermeld het woord zelf
niet vanwege spamrisico's). 
Op zaterdag 15 maart overigens zal Elbert Gubbels, fabrikant van de bekende
Big Ben p.... , bij ons aanwezig zijn om u met zijn ervaring en advies van dienst
te zijn. 

Niet te missen !
TERUG NAAR BOVEN

H. Upmann Connosieur A
H. Upmann, een Duitse bankier, startte in 1844 een eigen
sigarenfabriek in Cuba. 
In de tweede helft van de 19e eeuw kreeg het merk wereldwijde
erkenning en won 7  gouden medailles op internationale
tentoonstellingen. 
H. Upmann was overigens de favoriete sigaar van wijlen
President Kennedy  ; net voor de ondertekening van de Cubaanse
blokkade, liet hij er nog 1200 aankopen. 

De Upmann Connossieur A is een nieuwe v itola ; het is een "genios" model, iets dikker en iets
langer dan een robusto.
Aroma's van hout en kruiden domineren de start en worden daarna aangevuld met accenten
van leder en noten. 

Een medium-krachtige sigaar ... om zeker uit te proberen !

€ 12.50  
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Dinsdag 25 maart 2014 whiskytasting Benromach
Op dinsdag 25 maart 2014 hebben wij het genoegen Chris
Lauriers te mogen verwelkomen om u de kleinste distilleerderij
uit Speyside Schotland te komen voorstellen.

Chris zal u aan de hand van 6 whisky 's van dit kleine bedrijf alles
vertellen over de distilleerderij en haar manier van werken.  Het
wordt gegarandeerd een interessante, leuke avond zowel voor
beginners als voor doorwinterde whisky-fanaten.

Schrijf nu in, want het aantal deelnemers is beperkt tot 21. 
U kan dit doen door ons even te bellen - 03 238 08 64  of te mailen [info@huisverloo.be] om een
plaatsje te reserveren.  Daarna kan u definitief bevestigen door de deelname in de onkosten à €
30.00 per persoon over te maken op onze bankrekening.

Zorg dat u erbij bent !

TERUG NAAR BOVEN

Smokey Sunday zondag 27 april 2014
Het nieuwe sigarenmagazine AromaG organiseert een grote
sigaren-rokers-happening op zondagnamiddag 27 april 2014
van 14 tot 19 u in de feestzaal "site Argos" van Tabaknatie te
Verrebroek/Beveren (Antwerpen). 
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Huis Verloo steunt uiteraard dit evenement voor 250  %. 
Houd in elk geval die dag vrij ; wij houden u verder op de hoogte.

U kan ook meer informatie v inden op de websites
 www.aromag.eu   en  www.smokeysunday .eu  

Wij hopen u daar in elk geval te mogen begroeten !    

TERUG NAAR BOVEN

Activiteitenkalender
Schrijf nu in voor de activ iteiten in het rood ; deze zijn beperkt
qua aantal deelnemers, vereisen een persoonlijke uitnodiging
of betaling van deelname in de onkosten.
Alle andere evenementen zijn gratis en vrij toegankelijk in onze
winkel.

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

van maandag 10/3 t/m zaterdag 22/3 :
pijprokersveertiendaagse met tentoonstelling extra assortiment
doorlopend in onze winkel

zaterdag 15 maart 2014 van 13 tot 17  u : Elbert Gubbels van pijpenfabrikant Big Ben geeft
advies en tips

woensdag 19 maart 2014 : de enige, echte vaderdag !!!

dinsdag 25 maart 2014 om 20 u : whiskyproefavond met Chris Lauriers over de Benromach
whisky 's - vooraf in te schrijven - € 30.00 per persoon

donderdag 24 april 2014 van 14 tot 20 u : demonstratie sigarenroller VegaFina - met
degustatiemoment tussen 18 - 20 u - gratis, maar vooraf in te schrijven

zondag 27  april 2014 van 14 tot 19 u : Smokey  Sunday  in feestzaal Argus van Tabaknatie in
Verrebroek/Beveren - vooraf in te schrijven - meer info volgt

zaterdag 3 mei 2014 van 13 tot 17  u : gratis whiskyproeverij

maandag 5 mei 2014 om 20 u whiskyproefavond met Mackmyra, Zweedse whisky  - vooraf in te
schrijven - € 30.00 per persoon

zaterdag 10 mei 2014 van 13 tot 17  u : gratis ginproeverij

vrijdag 23 mei 2014 : theateravond met Huis Verloo en de Poesje van de Lange Wapper - vooraf
in te schrijven - info volgt

vrijdag 6 juni 2014 : van 19 tot 22.30 u rumfestival - vooraf in te schrijven

dinsdag 10 juni 2014 : van 13 tot 18 u demonstratie Cubaanse sigarenroller en 's avonds El
Gusto-avond - info volgt
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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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