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Beste lezer,

België - Brazilië
Ik heb net voetbalbrood gegeten met duivelse salade en zit
nu genietend van een Braziliaanse "Mundial" sigaar te
wachten op de Rode Duivels, die ongetwijfeld - dankzij
mijn morele steun - wereldkampioen zullen worden.

Volg mijn voorbeeld en sleep voldoende voorraad CAO-
Brasil-sigaren aan, bestel voldoende flessen Cachaça en
vul je koelkast met onze Pierre Moncuit champagne, die
wij alvast zullen openen na de finale België - Brazilië
(nadat we in de halve finale de Nederlanders
er uitgedonderd hebben). 

Gokken mag ook voor één keer : waag eens een gokje op de
uitslag van de finale België-Brazilië ... wie het juist heeft
krijgt van ons een lekker flesje. 

Veel leesplezier!
Frank en het Verloo-team

Wij maken plaats !
Van maandag 23 juni tot en met zaterdag 19 juli 2014 geven
wij een korting van 15 % op al onze rokersbenodigdheden en
Lampes Berger (geldt niet voor de vullingen !), die we op dit
moment in voorraad hebben. 
We willen wat ruimte maken tegen september wanneer de
invoerders met hun nieuwe collecties aankomen. 

HET moment dus om een sigarenknipper, een humidor, een aansteker of een pijp te kopen ! 
Profiteer ervan ... de winst die u maakt kan u toevoegen aan uw vakantiebudget !

TERUG NAAR BOVEN

Don Tomás Cofradia
Na zijn eerste verschijning in 2011  is de Don Tomás Cofradia,
een robusto-sigaar limited edition, terug verkrijgbaar.
De sigaren van Don Tomás zijn altijd perfect gerold en branden
volmaakt, dankzij de vele controles en de uiterst hoge
kwaliteitsstandaarden bij handmatige vervaardiging.  Het zijn
ongetwijfeld mee van de producten met de beste prijs-kwaliteit
verhouding op de sigarenmarkt.

Om- en dekblad en een deel van het binnengoed zijn gemaakt van
Hondurese tabakken.  Het gebruik van Nicaraguaanse
Ometepe-tabakken echter onderscheidt ze van andere sigaren
uit de regio.  Ometepe is een vulkanisch eiland in het meer van
Nicaragua, waar het unieke micro-klimaat en de rijke grond
voor tabakken met een vol-aromatisch smakenpalet zorgen. 

Don Tomás Cofradia is verpakt in een zeer origineel koffertje met
8 sigaren à € 4.00 per sigaar. 

TERUG NAAR BOVEN

Whisky en Rum ... gratis proeven op 21 juni !
Op zaterdag 21 juni stelt Christophe Thibaut een selectie voor
van 4 whisky's en 6 rums, die u echt zullen verbazen ; er zullen
overigens enkele splinternieuw ingevoerde spirits bij zijn.   Wij
zijn heel blij dat Huis Verloo de première hiervan voor zijn
klanten kan organiseren.
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klanten kan organiseren.

Iedereen welkom tussen 13.30  en 17 u om deze lekkernijen gratis te komen proeven.  Breng
vrienden en kennissen mee ... het is de laatste proeverij voor de vakantie. 

TERUG NAAR BOVEN

Whisky-rocks
Water in je whisky  (of in andere drankjes) ???  Water is nuttig in
zwembaden en vaatwassers, het verwijdert onaangename
lichaamsgeurtjes en voor sommigen koelt het in bevroren
toestand zelfs dranken.  Wanneer de temperatuur echer boven
het vriespunt komt, smelten je ijsblokjes en wordt je drankje
waterig.

"Whisky on the rocks" kan je nu letterlijk in praktijk brengen. 
Wij zijn speciaal voor u stenen van zo'n slordige 400 miljoen
jaar oud gaan opgraven in Zweden.  Zij hebben de uitzonderlijke
eigenschap om warmte en koude zeer lang vast te houden.  De
Vikings maakten reeds gebruik van deze opmerkelijke stenen, bij het vervaardigen van hun
werktuigen. 

Leg de "whisky-rocks" een paar uur in de diepvries vooraleer je ze kennis laat maken met je
favoriete single malt.  Na gebruik even afspoelen, drogen, terug de diepvries in en hop ! ... klaar
voor het volgende drankavontuur !

€ 19.00 voor een doosje met 8 stenen. 

TERUG NAAR BOVEN

Family Reserve Fernando León
De familie León uit de Dominicaanse Republiek heeft een grote
naam in de tabakswereld.  Guillermo, de huidige directeur van de
fabrieken La Aurora en León Jimenes, bracht in 2010 de eerste
versie van de "Family Reserve" uit en noemde ze "Guillermo
León". 
Het is een reeks met 3 full-bodied longfiller sigaren met o.a. ook
Peruviaanse en Nicaraguaanse tabakken in verwerkt.

Vandaag hebben we de "Fernando León" - lijn gelanceerd, die
werd samengesteld op basis van de favoriete blends van Guillermo's vader, Fernando.  Deze
zachtere sigaren zijn zeer evenwichtig opgebouwd : de pittigheid van het Dominicaanse corojo-
dekblad wordt perfect getemperd door de ronde, lichtzoete brasil in het binnengoed. 
Smaakpanels spreken van lichte kruidigheid, cedertoetsen en een hint van karamel. 

De mooie, witte kisten met 20 sigaren dragen het Reserva Familiar wapenschild en de reeks
bevat 3 modules :
de corona à € 7 .50
de robusto à € 8.00 en
de gran toro à € 9.00. 

TERUG NAAR BOVEN

Opthimus rum uit de Dominicaanse Republiek
14 dagen geleden organiseerde Huis Verloo zijn jaarlijks
rumfestival.  U hebt weer wat gemist !!!

De met voorsprong meest gesmaakte rum was duidelijke de
nieuwe Opthimus 18 años uit de Dominicaanse Republiek.
De familie Oliver, afkomstig uit Cuba, werkt o.a. met recepten uit
hun land van oorsprong en ze laten deze Opthimus 18 años 18
jaar rijpen op Amerikaanse bourbonvaten. 
Deze uitgebalanceerde rum heeft de perfecte balans tussen
tropisch fruit, honing, vanilletoetsen en kruidigheid
gevonden.  De zoete afdronk is lang, maar toch beheerst.  Op de
gestileerde fles prijkt een stijlvol handgeschreven label. 

Het gerenommeerde vakblad "The Peñin Guide of the best wines and spirits" geeft deze rum een
monsterscore van 93 met de volgende evaluatie :

"Old gold.  Strong aroma of toasted aged oak, spices and ripe tropical fruit with chestnut undertones. 
Powerful and rich palate whith toasted and creamy sugar cane flavours and a tasty, long-lasting
finish.  Delicious !"

 

€ 58.00

TERUG NAAR BOVEN

Feest voor onze pijprokers !
Wat is er leuker en aangenamer dan heerlijk ontspannen met
een lekker geurende pijp van de zomer te genieten ?

Er zijn weer wat enkele pareltjes que nieuwe pijptabakken
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gelanceerd :

V.B. 150 y anniversary is een gelimiteerde uitgave van een
langzaam brandende blend van Burley , Black Cavendish en
verschillende Virginia's verfijnd met een v leugje Latte Macchiato.
100 gr à € 22.00

Rattray's brengt de Buckingham met noten, vanille en kaneel en de Royal Albert met honing,
vanille en sinaas op de markt.
50 gr à € 13.00

Peterson heeft zijn Special Reserve 2014 met aroma's van kersen en tropisch fruit.
100 gr à € 25.50 

Samuel Gawith presenteert zijn 2014 Limited Edition met een blend van fijne golden
Virginia's en dubbel-gefermenteerde Black Cavendish afgewerkt met een lichte toets van
hazelnoot. 
100 gr à € 22.00

Beste pijproker !  Laat een plaatsje vrij in je vakantiekoffers voor wat geurige tabak en geniet en
vergelijk al dat lekkers. 

TERUG NAAR BOVEN

Lampes Berger : tegen muggen !
 

2 minuten laten branden
30 minuten diffusie
8 uur bescherming tegen muggen

Dat is Lampe Berger, die nu een specifieke anti-mosquito parfum
heeft uitgebracht in 2 versies : neutraal en vent d'océan.
Uiterst doeltreffend tegen insecten en volledig ongevaarlijk voor
mens en dier.

Kom kijken bij Huis Verloo naar de collectie toestellen in alle
modellen en stijlen en naar ieders budget. 

TERUG NAAR BOVEN

Arran Lochranza
De Lochranza Reserve is de jongste telg van het Arran whisky
assortiment.  Het is een ode aan Lochranza, de naam van de baai
waaraan de distilleerderij gelegen is.
Arran staat bekend als "Schotland in het klein" : alles wat
Schotland zo mooi maakt is er aanwezig : bergen, laaglanden,
valleien en meren.
In de 19e eeuw waren er meer dan 50 distilleerderijen op het
eiland, de meesten illegaal ; de laatste werd gesloten in 1937.  Pas
in 1995 werd opnieuw een distilleerderij onder de naam "Arran"
opgericht door de familie Currie. 
De combinatie van frisse berglucht, zilte zeebries en de
warme golfstroom maakt dit eiland ideaal voor de rijping van
deze overheerlijke malts. 

De Lochranza is een mooie, zacht uitgebalanceerde single malt
met volle smaken van citrusfruit, vanille en wit fruit zoals
appel en peer. 
Deze versie is gebotteld op 43 %, non chill filtered en zonder toevoeging van kleurstoffen.

Heerlijk !  € 32.00

TERUG NAAR BOVEN

Davidoff Nicaragua in kleine verpakkingen
Goede wijn behoeft geen krans :
Nr. 1  in Cigar Journal
Nr. 1  in Cigar Snob
Nr. 2 in Cigar Aficionado
Nr. 1  in L'amateur de Cigare

Als je in de rankings van internationale vakmagazines de
topscores aaneenrijgt en je ondervindt dat dé Belgische
sigarenkenners (m.a.w. de "Verloo-degustators") deze sigaren de
hemel in prijzen, dan is het duidelijk dat er behoefte is aan een
handige "zak"-verpakking (dit woord kan op verschillende
manieren geïnterpreteerd worden natuurlijk !).

Wij zijn in elk geval blij dat Davidoff het begrepen heeft en dat de Nicaragua-reeks nu ook in
kleine verpakkingen verkrijgbaar is :
- short corona in doosje van 5 à € 46.00
- robusto in doosje van 4 à € 58.00
- toro in doosje van 4 à € 65.20

U hebt ze toch al geproefd ??? 

TERUG NAAR BOVEN

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Onze vakantieplannen
Huis Verloo zal gesloten zijn :

maandag 30 juni (slechts één dag ... om te tellen, tellen, tellen)

vrijdag 11 juli - Vlaamse Feestdag (neen, we zijn helemáál niet
fanatiek ... we sluiten al sinds jaren op deze dag - traditie dus)

van maandag 21 juli tot en met zaterdag 2 augustus gaan
we 2 weekjes op "grote" vakantie 

zaterdag 16 augustus - we maken de brug met feestdag 15 augustus

Laat u niet verrassen en bestel tijdig om in deze periode niet zonder uw lekkernijen te vallen !  

Wij wensen iedereen een zalige, ontspannende vakantie !

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

converted by Web2PDFConvert.com

mailto:info@huisverloo.be
http://huisverloo.createsend1.com/t/r-l-xkdljll-jduijdjliy-i/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF

