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Beste lezer,

Opzij, opzij, opzij ...
Ik heb de voorbije weken verschillende keren aan Herman
Van Veen moeten denken :
... opzij, opzij, opzij ...
... maak plaats, maak plaats, maak plaats !

Dit is blijkbaar de leuze van invoerders en leveranciers
geworden, nu de feestdagen eraan komen.
We worden overstelpt met nieuwe producten, die stuk voor
stuk getuigen van vakmanschap en goeie smaak.
Ons assortiment is aangegroeid met :
Octomore Islay  Barley
Bolivar Super Coronas
Highland Park Dark Origins
La Ley  Cañonazo
Piper-Heidsieck Essentiel
Peterson Holiday  Season
Port Charlotte Islay  Barley
Lemon Bubbles
Partagas Selección Privada
Sharish
Naked Grouse
... en nog zoveel meer !  Ook de komende maand kondigt
zich nog een tsunami aan exclusiv iteiten aan. 

Het Verloo-team moet dan ook "rennen, springen,
vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan ..."
om bij te blijven.  Maar we doen dit uiteraard met plezier
omdat we weten dat u dit appreciëert.
"We kunnen nu niet langer blijven staan ... " en dat zijn
we ook echt niet van plan. 
Wenst u meer informatie over al onze primeurs - we
studeren permanent bij natuurlijk - kom ons dan snel
bezoeken.

Lees snel verder voor toch enkele details en zeker ook voor
info over onze feestjes ! 

Veel leesplezier!
Frank en het Verloo-team

Hendrick's Gin - tasting op 22 november
Gin-liefhebbers kennen ongetwijfeld Hendrick's gin, de
trendsetter van de huidige gin-revival.  Toch kennen weinigen de
wondere wereld die achter dit ondertussen legendarische merk
schuilgaan.
Marc Mathieux is brand-ambassador voor België en komt zijn
kennis van deze heerlijke drank in de flamboyante Hendrick's-
stijl delen op zaterdag 22 november 2014 tussen 13 en 17 u.

Spreek af met vrienden en familie en maak er een Verloo-feestje van !  Kom proeven en genieten
van deze gin en de verhalen doorspekt met de fijne Engelse humor, die Hendrick's hoog in het
vaandel draagt. 

Iedereen welkom !

TERUG NAAR BOVEN

Whiskyfestival "Verloo" op vrijdag 28/11
Ons jaarlijks whiskyfestival is stilaan een klassieker geworden. 
Op vrijdag 28 november is het weer zover. 

Dit jaar zetten we een 36-tal whisky's en 9 side-kicks
(verrassende andere spritis) open om te kiezen, te keuren, te
proeven en er alles over te weten te komen.  Er zullen in elk geval
verschillende nieuwe whisky's tussen zitten en ongetwijfeld
zult u een aantal verborgen parels uit whiskyland kunnen
ontdekken.

De avond is opgevat als een beurs : u wandelt op vrijdag 28 november tussen 19 en 22.30 u
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langs de verschillende stands in onze winkel en u snoept van dat wat u lekker v indt of aantrekt. 
U komt en u gaat wanneer u wenst. 
Deelname in de onkosten bedraagt € 20.00 per persoon.  Daarvoor krijgt u 8 drams (proevers)
en 5 % korting op elke fles, die u ter plaatse aankoopt. 

Vooraf inschrijven is noodzakelijk !   Er zijn nog slechts een 10-tal plaatsen vrij.  Doe het dus nu !

TERUG NAAR BOVEN

Habanos Ediciones Limitadas 2014
Aficionados te lande ...  ZE ZIJN ER ! 
Sinds 2000 lanceert Habanos jaarlijks enkele "gelimiteerde
uitgaven", éénmalige edities met een beperkt volume.  Het zijn
altijd "v itolas" (modellen), die niet in het normale permanente
assortiment van Cubaanse longfiller sigaren worden
aangeboden. 

Elke Edición Limitada is uiteraard een volledig met de hand
gemaakte longfiller, vervaardigd met geselecteerde tabakken
uit de befaamde Pinar del Río regio.  
Alle bladeren (binnengoed, omblad en dekblad) hebben tenminste
2 jaar gerijpt, wat meer aroma en minder agressie tot gevolg
heeft.

De eerste 2 voor 2014 zijn nu beschikbaar :
Bolivar - Super Coronas à € 14.40
Partagas - Selección privada à € 20.00

Je moet ze geproefd hebben !  Meer info v ia onze website www.huisverloo.be 
 

TERUG NAAR BOVEN

Laatste proeverij van dit jaar op zaterdag 6 december
Voor "uwe Sinterklaas" ! 
Op zaterdag 6 december tussen 13 en 17 u gaan we u voor de
laatste keer dit jaar nog eens goed verwennen.
Wouter Dergent zal u een variëteit van spirits voorstellen en
laten proeven :
BUSS Gin Pink Grapefruit
Ron Zaya 12 y
Ron El Dorado 12 y
Benromach 10 y
Benriach 12 y  sherry
Tomatin Legacy
Balblair 1999

Voor de feestdagen zijn de meeste van deze spirits in mooie "giftpacks" te verkrijgen, zodat u met
één klap uw Sinterklaas-, Kerst-, Nieuwjaars- en Paascadeautjes kan aanschaffen. 

Kom genieten en wees vooruitziend ! 

TERUG NAAR BOVEN

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

Vrijdag 28 november 2014 - tussen 19 en 22.30 u -
whiskyfestival - deelname € 20.00 - op voorhand in te schrijven

Zaterdag 6 december 2014 - tussen 13 en 17  u - Diverse spirits-
tasting - gratis

Extra open voor uw feestaankopen op
vrijdag 19 december 2014 van 18 tot 20.30 u
zondag 21 december 2014 van 11  tot 17  u. 

Donderdag 25 december 2014 en donderdag 1  januari 2015 gesloten

Vrijdag 2 januari 2015 gesloten wegens inventaris. 

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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