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Beste lezer,

Ik ijdel ?
Meer dan 200 levensgenieters lopen met een kaart op zak
waar op de ene kant hun "flamboyante zelf" staat en aan de
andere kant de bekentenis "IK BEN FAN VAN HUIS
VERLOO". 

Kan u het mij dan kwalijk nemen dat ik een beetje ijdel
word ?

Wie zich op de "dag van de klant" op zaterdag 27  september
ll heeft laten vereeuwigen, maar de fankaart zelf nog niet
in zijn bezit heeft, reppe zich naar de Amerikalei om ze te
komen afhalen. 

Veel leesplezier!
Frank en het Verloo-team

Balmoral Aged 3 years
Na het grote succes van de Añejo-reeks met een 18-jaar oud
dekblad, lanceert Balmoral de shortfiller "Aged 3 years" voor
het kortere rookmoment. 
Voor het binnengoed van deze sigaren vertrokken de makers
vanuit een blend van Caraïbische premium tabakken - dezelfde
als degene die zij ook voor hun longfillers gebruiken.  Zij bekronen
deze sigaar met een drie jaar lang gerijpt "sungrown" Mata
Fina dekblad uit het Braziliaanse Bahia.  In deze regio wordt nl. een superieure boerentabak
verbouwd, die men 3 jaar laat "agen" in de best mogelijke omstandigheden.  

Deze werkwijze geeft aan de sigaar een rijke, aromatische smaak met als hoofdtoon de typish
Braziliaanse zoetheid.

De kleinere Coronita (€ 7.90 voor een doosje met 5 sigaren) geeft je zo'n 20 minuten intens
rookgenot en van de Short Corona (€ 9.50 voor een doosje met 5 sigaren) kan je ongeveer
30 minuten genieten.  
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Gin Buss N° 509 - White Rain
White Rain is een Antwerpse gin en de nieuwste telg in het
succesvolle gamma van Serge Buss, eigenaar van de bekende
ginbar "Bar Bounce". 

Na zijn fruitige Bus 509 Raspberry  gaat Serge terug naar de essentie.  Deze iets meer kruidige
gin bevat maar liefst 50 % alcohol.  Dankzij de perfecte mix van jeneverbes, koriander, zoethout,
engelwortel, vanille, kardemom, iris, sinaasappel- en limoenschil, verbena en marjolein drinkt
hij toch zeer zacht en vlotjes. 

White rain leidt je door een prachtig smakenpallet met zachte citrustoetsen en kruidige
accenten.  Met een zachte tonic is hij ideaal als aperitief om de smaak op gang te brengen. 
Versier hem met een schijfje gedroogde sinaasappel, kardemom of steranijs !

Succes gegarandeerd ! 
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€ 44.00
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Sigaren, bier en tabakgerookte ham
Dinsdag 18 november 2014 om 20 u

In samenwerking met het ondertussen bekende
sigarenmagazine AromaG organiseren wij op 18 november een
sigaren/bier pairing avond of ... een festijn voor fijnproevers.
We proeven en vergelijken het effect van houtrijping op bier en
combineren vervolgens een aantal bieren met 2 exclusieve
sigaren, goed voor een avond prikkelende sensaties. 
We voorzien ondertussen ook een tabakgerookte ham om van te smullen !

Stefan Bastiaenssens zal ons begeleiden op deze leuke avonturentocht.

Niet te missen !  Reserveer nu ; er zijn nog enkele plaatsen vrij !

tel. 03 238 08 64 -  info@huisverloo.be
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Amrut Single Portpipe Cask 2714
In het extreme klimaat van Bangalore - India rijpte in 2009 een
schitterende whisky  op portvaten.  Deze ligt nu in onze rekken op
u te wachten.

Amrut is de eerste Indische whisky, die onze contreien bereikt
heeft en die door kenners geroemd wordt om zijn smaak,
aroma's en kwaliteit.  De laatste jaren kaapte hij ettelijke
prijzen weg op internationale whiskyfestivals.

Na 4 jaar was van deze single Portpipe reeds 45 % verv logen
(angels part) en werd hij gebotteld. 
In de neus zal je kennismaken met zuivere aroma's van gerst en
zoete karamel, met subtiele noties van bloedappelsienen,
bruine suiker, vanille en een licht vleugje turf.  
In de mond heeft hij een erg verfijnde textuur, die begint met
donkere chocolade en zachte pruimen, overlopend naar
eikenhout, mokka, vanille en kruiden.
De afdronk is lang en rijk met sinaasappelen, die de balans van zoet, pittig en turf in evenwicht
houdt. 

Word wereldburger en geniet van deze uitzonderlijke Amrut whisky  !

€82.00
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Vegueros uit Cuba
In de bekendste tabaksvallei van Cuba, de Vuelta Abajo, is het
een traditie onder de vegueros (tabaksplanters) om ook voor
zichzelf sigaren te maken.  Wie deze prachtige plantages ooit
bezocht, wilde toen uit nieuwsgierigheid vast ook deze sigaren wel
eens proeven.

Vanaf nu kan je ze v inden bij Huis Verloo.  Het merk Vegueros is
een creatie, die hulde brengt aan alle landbouwers, die generatie
op generatie tabak hebben gekweekt in Pinar del Río.  De intense
smaak van de mélange is typisch voor deze krachtige sigaartjes, waar de arbeiders op de
tabaksvelden zo van houden.

De 3 vitolas (modellen) worden aangeboden in een innovatieve en trendy  verpakking, een
vierkant blik met 16 sigaren. 
Tapados - korte pyramide - € 96.00 per blik
Entretiempos - korte robusto - € 102.40 per blik
Mañanitas - kleine corona - € 72.00 per blik

Intens en betaalbaar !  En zeker de moeite van het proberen waard !
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Dunhill 1907
Op 7  juli 1907 opende Alfred Dunhill zijn zaak aan Duke Street
31a in Londen.  Sindsdien heeft Dunhill zich ontwikkeld tot één
van de iconen binnen de tabakswereld.

Ter herdenking van deze start in 1907 lanceert Dunhill een
nieuwe sigarenlijn met 3 klassieke modellen :
- Rothschild (short robusto) à € 7 .00
- Robusto à € 7 .50
- Toro à € 8.50
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Deze sigaren worden gemaakt in Santiago de Los Caballeros in de Dominicaanse Republiek.  Het
binnengoed is een blend van Braziliaanse en Dominicaanse tabakken ; het wordt omwikkeld
met een Dominicaans omblad en krijgt een Hondurees dekblad. 

De Dunhill 1907 zal je ervaren als een "medium bodied cigar".  De module Rotschild kreeg in
de laatste editie van het Duitse Cigar Journal een score van 90 punten.

Aan u om uit te testen of de Duitsers goeie smaak hebben ! 
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Dictador Café rum
 

Dictador is één van de bekendste rum-distilleerderijen in
Colombia. 

Voor deze Dictador Café heeft de rum gedurende 100 (jawel
honderd) maanden gerijpt op ex-bourbonvaten.  Hij werd
vervolgens gefilterd door het meest befaamde landbouwproduct
van Colombia, nl. Arabica koffiebonen  - of was het cocaïne ;-) . 
Deze filtering zorgt voor een intense, diepe smaak. 

Kenners, die wat meer pit willen in hun rum, zullen er zowel
puur als met een blokje ijs van kunnen genieten.

Bij veel creatieve bartenders is Dictador Café een onontbeerlijk
element voor verrassende cocktails.

€ 33.00
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Korting op Rattray's "piepen" en Lampes Berger
Om onze pijprokers de kans te geven kennis te maken met
Rattray's, hebben we ons assortiment van dit prachtige
pijpenmerk gevoelig uitgebreid. 

Ook ons gamma Lampes Berger hebben we tijdelijk verdubbeld.

Kom snel kijken en geniet nog tot en met zaterdag 8 november
2014 van een korting van 10 % op Rattray 's "piepen" en alle
Lampes Berger !
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La Antiguedad - my father's cigar
Dit is de nieuwste creatie van My Father's Cigars.  Na v ijf jaar
blenden hebben Don Pepín en Jaime Garcia de box-pressed
sigaren "La Antiguedad" ontwikkeld.  Net als hun vorig
succesnummer "Flor de las Antillas" is La Antiguedad een oud
Cubaans sigarenmerk, waarvan het originele artwork voor de
bandjes en de kistjes ook gebruikt werd.

Alle sigaren worden gemaakt van tabak afkomstig van eigen
plantages en worden minstens 3.5 jaar gerijpt.  De blend van
het binnengoed wordt omwikkeld met een dubbel omblad
(Nicaraguaans Criollo en Nicaraguaans Corojo) en afgewerkt met
een Ecuadoriaans Rosado Oscuro Habano dekblad.

Liefhebbers met talent voor smaken zullen ongetwijfeld hazelnoot, koffie, chocolade, leer,
aarde en kaneel ontdekken.  Iets bescheidener rokers zullen gewoon kunnen genieten van een
lekkere, vol-aromatische sigaar.

La Antiguedad is in 2 modules verkrijgbaar :
- Robusto à € 8.90
- Super toro à € 9.90
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Tasting Hendrick's Gin
Wellicht moet Hendrick's Gin niet meer voorgesteld worden ; hij
ligt aan de basis van de huidige gin-hype en de meesten v inden
hem nog steeds mee van de beste gins. 

Marc Mathieu is Belgisch Brand Ambassador voor dit
iconisch merk en hij zal u op zaterdag 22 november 2014
tussen 13 en 17 u graag bij ons verwelkomen.  In de ondertussen
bekende, extravagante stijl van Hendrick's zal hij u onderhouden
over mogelijkheden en combinaties voor cocktails en zal hij
vooral ook de humor, die dit kleine groene flesje verbergt, met
u delen. 

Kom gratis proeven en genieten en breng je vrienden mee !
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Activiteitenkalender
Maandag 3 november 2014 om 20 u - peated whisky
proefavond - €  30.00 per persoon

Maandag 10 november 2014 - Huis Verloo gesloten

Dinsdag 18 november 2014 om 20 u - sigaren/bier/ham avond
- € 25.00 per persoon

Zaterdag 22 november 2014 tussen 13 en 17 u - Hendrick's Gin
tasting - gratis

Vrijdag 28 november 2014 - tussen 19 en 22.30 u -
whiskyfestival - € 20.00 per persoon

Zaterdag 6 december 2014 - tussen 13 en 17 u - proeverij diverse spirits - gratis
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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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