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Beste lezer,

19 maart : Unesco
Werelderfgoed ?!
Aan alle Vaders !

Sinds eeuwen wordt Vaderdag in het Antwerpse gevierd op
19 maart, de feestdag van Sint Jozef. 
Onder druk van grote multinationals en winkelketens
verplaatst deze prachtige feestdag zich meer en meer naar
... ergens in juni.

Vaders ten lande : bekeert u en wordt Antwerpenaars ! 
Wij zijn bereid u te adopteren ! 
Laat ons voor één keer een beetje chauvinistisch zijn en de
Antwerpse Vaderdag als Unesco Werelderfgoed
voorstellen. 

Hoe dan ook ... wij wensen u van harte proficiat !  U hebt
RECHT op een cadeautje op 19 maart ... v ier desnoods uzelf
! 
(Mocht u mijn kinderen kennen, bezorg ze een
kattenbelletje aub.)

Veel leesplezier!
Frank en het Verloo-team

12 dagen feest voor onze pijprokers !
Van maandag 10 t/m zaterdag 22 maart 2014 vergroten we
tijdelijk aanzienlijk ons assortiment p..... (ik vermeld het woord
niet om spamtoestanden te vermijden ;-)  
We maken graag van de gelegenheid gebruik om onze pijprokers
in de watten te leggen.  Elke klant die in deze periode een pijp
koopt, krijgt gratis :
een pijpenbestek
een pakje pijpenragers
een pijpaansteker
een pijpstoeltje
Ervaren pijprokers bieden we de kans om één van hun oudere p..... binnen te brengen voor een
grondige oppoetsbeurt ... gratis !

Op zaterdag 15 maart 2014 ontvangen we 2 v ips uit de wereld van het pijproken :
Elbert Gubbels, fabrikant van Big Ben p..... en
Wim Koopmans, grootste p.....-invoerder van België
zullen tussen 13 en 17 u ter uwer beschikking staan om u alles te vertellen over herkomst,
fabricage en onderhoud van deze prachtige producten.   Ook over tabakken en de techniek van
het roken zal u heel wat kunnen opsteken. 
Op die dag geven we bovendien 10 % korting op alle Big Ben p.....

Kom zeker langs !  Al was het alleen maar om te komen kijken !  
 

TERUG NAAR BOVEN

De Wereld van de Habano
Als ik één van uw kinderen was, dan kreeg u van mij dit
prachtige boek voor uw vaderdag.
De Wereld van de Habano is een zeer mooi naslagwerk, v lot
geschreven en overv loedig geïllustreerd met knappe foto's.  Het is
heel lang geleden dat er nog zo'n mooi sigarenboek in het
Nederlands verkrijgbaar was !

Als u de basiskennis over de Cubaanse sigaar in dit boek
meester bent, mag u zich  -  bijna  ;-)   een echte Havana-specialist
noemen !

€ 33.00
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TERUG NAAR BOVEN

Brugal Extra Viejo - rum
Toen ik 2 weken geleden op studiereis was in de Dominicaanse
Republiek was Brugal rum mijn troost en toeverlaat in eenzame
uren. 
Brugal 8 y Extra Viejo wordt internationaal erkend als één van
de betere rums ter wereld.  Hij is stev ig van karakter en heeft
een bijna siroop-achtige structuur.  Hints van vanille en cacao
zijn duidelijk aanwezig zonder te domineren.  De afdronk is
zuiver en sterk, met duidelijke invloed van het eikenhouten vat
met kruidigheid en ledertoetsen. 

Als ervaringsdeskundige wil ik nog graag meegeven dat bij 30 °
C, aan de rand van het zwembad en met een lekkere sigaar ... een
ijsblokje mag. 

Brugal was gedurende de voorbije 3 jaar niet te krijgen in België. 
Haast u naar Verloo dus, want hij is er eindelijk terug in al zijn
glorie !

€ 33.00

TERUG NAAR BOVEN

Smokey Sunday (RIP) en Davidoff-avond
Smokey  Sunday  was een schitterend initiatief van het magazine
AromaG.  Het zou een happening worden voor Belgische
sigarenrokers met medewerking van de sigarenindustrie,
sigarenspeciaalzaken en sigarenclubs uit België. 
De wetgeving rond roken is echter zo streng en complex geworden
dat het initiatief spijtig genoeg gesneuveld is. 
Smokey  Sunday  zal niet doorgaan !

Huis Verloo staat al 121 jaar op de bres om sigarenliefhebbers optimaal te laten genieten. 
Wij maken daarom nu al plannen om u volgend jaar op een gelijkaardig evenement te kunnen
uitnodigen !  We houden u op de hoogte !

Om onze "cigar-aficionados" dit jaar toch wat te troosten, organiseren we alvast nog een extra
degustatie-avond met sigarenroller en de legendarische Davidoff-sigaren 
op dinsdag 13 mei 2014.  
Reserveer nu al uw plaats, want ze zijn weer zeer beperkt ! 

TERUG NAAR BOVEN

Gin & Tonic Gourmet Box
Als u deze gourmet box als geschenk krijgt, kan u vanaf nu zelf
uw professionele gin-cocktails maken bij u thuis.
Deze stijlvolle doos bevat 10 gedroogde botanicals, waaronder
jeneverbes, rozenblaadjes, hibiscus, kardammon enz ... Met de
prachtige cocktail-lepel erbij kan u als de beste barman de
ultieme gin-tonic zelf creëren !

Voor tips  http://www.fentimans.be  

€ 48.00

TERUG NAAR BOVEN

Paradiso Revelation
De Paradiso is een Nicaraguaanse sigaar, die naast zijn
uitstekende smaak ook opvalt door zijn prachtige
sigarenbandjes.  Paradiso wordt "geblend" door Don "Pepín"
Garcia en is in zijn basisreeks een krachtige Nicaraguaanse
puro. 

Vorig jaar bracht Pepín de Paradiso Revelation op de markt, die
onmiddellijk in tal van tastings wereldwijd mooi scoorde. 
Deze Paradiso variant heeft een Ecuador sumatra dekblad met
een omblad en binnengoed uit Nicaragua.  Het is een iets
zachtere sigaar met een smakenboeket van aarde, noten, leder,
ceder en specerijen. 

Verkrijgbaar in 2 modellen :
Paradiso Revelation Prophet, een 'boxpressed' robusto € 7 .80
Paradiso Revelation Odyssey, een ronde double robusto € 8.90

TERUG NAAR BOVEN

Corps Diplomatique - Deauville
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Al in grootvader's tijd was Corps Diplomatique een klasse-
sigaar, die in Turnhout gemaakt werd.  De productie is naar het
Limburgse Lummen verplaatst, maar de kwaliteit is dezelfde
gebleven.  De looks werden gemoderniseerd en het assortiment
gestroomlijnd.

Corps Diplomatique lanceert nu een nieuwe cigarillo 100 %
tabak, de CD Deauville Filter. De mengeling van tabakken uit
Havana, Java en Brazilië wordt omwikkeld met een deli-sumatra
dekblad.  Samen met de "verborgen" (omwikkeld met dekblad) filter staat deze cigarillo
garant voor een uiterst milde smaakbeleving. 

Doosjes met 20 sigaartjes à € 8.40 per doosje.

TERUG NAAR BOVEN

Glenmorangie 18 y
Glenmorangie betekent letterlijk : vallei van kalmte.  Nochtans
is deze whiskydistilleerderij, opgericht in 1849, uitgegroeid tot
één van de grootste ter wereld.  De 8 sierlijke ketels met de
langste "zwanenhalzen" van Schotland zijn legendarisch en
maken dat een zuiver, helder distillaat tot stand komt.  Voor
het rijpen worden Bourbonvaten gebruikt, gemaakt van meer
dan 100 jaar oude Amerikaanse bergeik, die men v indt op de noordhellingen van de Ozark
Mountains in Missouri.

De Glenmorangie 18 y  rijpt gedurende 15 jaar op deze vaten en daarna krijgt 30 % van de
spirit nog een finish van 3 jaar in Oloroso sherry vaten uit het warme zuiden van Spanje,
Jerez de la Frontera in Andalucía.

Honing en florale toetsen worden in evenwicht gehouden door de houtaccenten ; de afdronk
wordt gekenmerkt door hints van gedroogd fruit, noten en sherry.  In 2010 won deze whisky
bij de World Whisky  Awards de gouden medaille !

Papa zal u ongetwijfeld laten proeven als u hem zo'n flesje voor zijn vaderdag cadeau geeft.

€ 79.00

TERUG NAAR BOVEN

VegaFina Fortaleza 2 - Master en Robusto
VegaFina is één van de meest verkochte Dominicaanse sigaren
in Europa.  De standaard reeks met haar mooi helkleurig
Connecticut dekblad is zeer aantrekkelijk voor wie houdt van erg
lichte, zachte sigaren. 

Met de lijn Fortaleza 2 mikt de sigarenmeester José Seijas van
VegaFina op een andere doelgroep.  Dankzij zijn Mexicaans Criollo
dekblad heeft deze medium-body  sigaar duidelijk een breder
smakenpalet.  Zoete hints van kaneel, vanille en noten worden
aangevuld met kruidigheid en lichte peper.  Dit alles wordt
gecombineerd binnen een technisch perfect gemaakte sigaar
met optimale trek en perfecte branding. 

De "robusto" à € 7 .50 in tubos blijft permanent verkrijgbaar.
De speciale "toro" Master à € 9.00 is een beperkte uitgave in een stijlvol kistje met 10 sigaren. 

TERUG NAAR BOVEN

Benromach proefavond op dinsdag 25 maart
Er zijn nog enkele plaatsen vrij op onze whisky-avond met
Benromach op dinsdag 25 maart 2014.  € 30.00 per persoon.

 

Snelle beslissers kunnen ook al reserveren voor de proeverij met
Mackmyra op maandag 5 mei 2014.  Een echte buitenkans om
kennis te maken met Zweedse whisky  ... u zal versteld staan !
Het wordt een bijzondere avond voor mensen met smaak en zin voor avontuur.   € 30.00
per persoon

TERUG NAAR BOVEN

Samuel Gawith pijptabak ltd 2013 en 2014
De tabaksfabriek van Samuel Gawith werkt met de oudste
machines, die in Engeland nog actief zijn.  Pijprokers hebben
ongetwijfeld al kennis gemaakt met deze producten, die op
kwalitatief vlak een lange traditie hoog houden.

Elk jaar maakt Gawith een Limited Edition tabak.  Van die van
2013 hebben we net de 5 laatste blikken opgekocht.  Virginia,
burley, black cavendish met accenten van cream vanilla en
amandel.
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Ondertussen is de Limited Edition 2014 ook gelanceerd.  Fijne gouden virginia's (zacht) en
dubbelgerijpte black cavendish (natuurlijke zoetheid) met een v leugje hazelnoot resulteren in
een halfzware tabak met een aangenaam huiskameraroma. 

 

TERUG NAAR BOVEN

Marcel André - onze huiswijntjes
 

 

 

 

Op zaterdag 29 maart 2014 kan u kennis maken met onze
huiswijntjes Marcel André.  We zijn uitermate fier dat we voor
slechts € 4.50 / fles aan onze Verloo-fijnproevers zo'n lekker,
goed gemaakt en pretentieloos wijntje kunnen aanbieden. 

 

 

Kom gratis proeven !  Tussen 11  en 17  u zetten wij een glaasje
rood, wit en rosé voor u klaar !

TERUG NAAR BOVEN

Activiteitenkalender
Schrijf nu in voor de activ iteiten in het rood ; deze zijn beperkt
qua aantal deelnemers, vereisen eventueel een persoonlijke
uitnodiging of betaling van deelname in de onkosten.  Vraag
meer info indien nodig ! 

van maandag 10/3 t/m zaterdag 22/3 :
pijprokersveertiendaagse met tentoonstelling extra assortiment,
aanbiedingen en informatie, doorlopend in onze winkel GRATIS

zaterdag 15 maart 2014 van 13 tot 17 u : Elbert Gubbels,
fabrikant Big Ben en Wim Koopmans, grootste invoerder van
België geven advies en tips voor de pijproker (beginners en
gevorderden) GRATIS

woensdag 19 maart 2014 : Vaderdag !  Vergeet hem niet !

dinsdag 25 maart 2014 om 20 u : whiskyproefavond met Chris Lauriers over de Benromach
whisky 's - vooraf in te schrijven - € 30.00 - nog slechts enkele plaatsen vrij !

zaterdag 29 maart 2014 : gratis proeverij van onze huiswijntjes Marcel André

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

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

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

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

dinsdag 13 mei 2014 : Davidoff-avond met sigarenroller - vooraf in te schrijven - € 25.00 per
persoon

vrijdag 23 mei 2014 : theateravond met Huis Verloo en de Poesje van de Lange Wapper - vooraf
in te schrijven € 15.00 per persoon

vrijdag 6 juni 2014 : van 19 tot 22.30 u : rumfestival - vooraf in te schrijven - € 20.00 per
persoon

dinsdag 10 juni 2014 van 13 tot 18 u : demonstratie Cubaanse sigarenroller - GRATIS
dinsdag 10 juni 2014 - El Gusto degustatie-avond - info volgt - vooraf in te schrijven

zaterdag 21 juni 2014 van 13 tot 17  u : rum-whisky  proeverij - Gratis

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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