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Bezoek ons op Facebook

Beste lezer,

Nieuw adres
Beste vrienden,

Wellicht hebben jullie enige tijd geleden meewarig
glimlachend de soap gevolgd, waarbij onze dierbare
provincie Antwerpen zou omgedoopt worden tot Midden-
Brabant.  Wellicht hebben velen onder u gedacht dat het
wel leuk zou zijn om die chauvinistische Antwerpenaren
eens een lesje te leren. 
Om u te bewijzen dat alle chauvinisme ons totaal vreemd
is, steunen wij dit voorstel en willen wij zelfs verdergaan. 
Wij willen zelfs de naam van onze fiere stad wijzigen. 

Noteer daarom nu ons nieuw adres :
Huis Verloo - Amerikalei 158 A -  1   Verloo-City  (let op het
nieuwe postnummer !).

Als u naar Verloo-City  komt, weet dan dat onze
topproducten voortaan enkel voor u gereserveerd zijn.  U
die ons al zo lang verwent met uw "klandizie".  Want u, als
Ambassador, als Fan, als Facebook-vriend, als trouwe
passant, bent elke druppel zweet die wij voor u vergieten,
meer dan waard. 

Deze nieuwsbrief staat vol gelimiteerde lekkernijen en
buitenkansen.  Wij gunnen ze u van harte !  Zorg dat u ze
niet misloopt ! 

Veel leesplezier!
Frank en het Verloo-team

Op tabak gerookte, ambachtelijke ham
De heren van het lifesty le- en tabaksmagazine AromaG, tevens
de makers van het Jean Nicot tabaksbier, hebben weer hun
passie en creativ iteit bovengehaald om de wintermaanden
"hartelijk" te kunnen doorbrengen.
Gedreven door hun hartstocht voor goeie bieren, tabak en een
heerlijk stukje v lees, creëerden ze een authentiek
tabaksgerookte ham.  De ham wordt gepekeld in gerookt zout
en Jean Nicot tabaksbier en vervolgens gerookt op oude eik en
tabak.  Deze kleine "hesp" is een delicatesse uit het vuistje, om een feestje mee op te fleuren of
gewoon voor op de boterham. 

De aanwezigen op de AromaG sigaren/bier pairing avond van vorige maand, konden er reeds
van proeven.  Hun mening was unaniem "er was te weinig !".  

Laat uw hammetje opzij leggen, want het aanbod is beperkt ! 

€ 21.00

TERUG NAAR BOVEN

Camacho Cigars
Camacho is een life-sty le.  Camacho is een rage. 
Als u mee bent, kent u ongetwijfeld de populaire serie Sons of
Anarchy .  Stoere sigarenrokende mannen op Harley 's, omringd
door koele "chicks". 

Camacho is in Amerika en in Duitsland een zeer populaire
Hondurese fabrikant van authentieke, handgemaakte cuban-
seed sigaren. 

Bij Huis Verloo zijn deze prachtige sigaren te verkrijgen in 3
verschillende "robusto" tubos :
Camacho Connecticut : mild en v lot
Camacho Criollo : iets kruidiger en zeer toegankelijjk
Camacho Corojo : iets stev iger en aromatisch

Deze prachtig afgewerkte "stoere, eigentijdse" sigaren wisselen graag van eigenaar voor de erg
democratische prijs van € 7 .20.
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Wees Macho, rook Camacho !   ;-)   ;-)   ;-)  
Meer info :  https://www.youtube.com/watch?v=h2i1-
_7MqUk&feature=youtu.be&list=UUr7GQHs0S-PYWe8z8HELa1g
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Mount Gay rum gratis proeven
Op vrijdag 19 december pikt u bij Huis Verloo toch gewoon het
laatste feestje van dit jaar nog mee ! 
Om u te bedanken voor weer een jaar van trouw, vriendschap en
gedeeld genieten, nodigen wij u uit om de 4 versies van Mount
Gay, één van de meest gerenommeerde rums ter wereld, te
komen proeven.    

Wij verwachten u graag tussen 17 en 21 u.  Maak er een
uitstapje met vrienden van en kom bij ons een rum-aperitiefje
pakken.
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Geef een humidor cadeau en betaal hem niet !
Dat is uw droom toch ook ?   Mooie dingen kopen en er niet voor
moeten betalen ?  Wat denkt u van dit aanbod :
U koopt 4 handgemaakte Balmoral-topsigaren, verpakt in een
humidorkoffertje.  U krijgt daarbij een uitgebreide
"sigarenencyclopedie" en een handige sigarenknipper. 
U betaalt € 50.00 (v ijftig !) en wandelt dan verbaasd (over die
superdeal), maar gelukkig naar buiten. 

Beginnende rokers of "zoekende cadeaugevers" ... dit is een
buitenkans.
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Spring Gin Black Pepper
 

 

Spring Gin werd ontwikkeld door Manu Wouters, eigenaar van
de cocktailbar SIPS te Antwerpen en schrijver van verschillende
boeken over gin.

Na de versies Original, Gentlemen en Ladies is deze Black
Pepper de v ierde variant.  Aroma's van kruidnagel, een
hartverwarmende peperigheid en accenten van speculaas en
kaneel bieden u een echte kruidige winter-gin.
Deze Antwerpse creatie wordt in West-Vlaanderen in kleine
hoeveelheden (of batches) gedistilleerd.  Gerst, rogge, tarwe,
engelwortel, korianderzaad, citroen, jeneverbes, steranijs,
kardemom, sinaasappelschil, kruidnagel en zwarte peper zijn de
ingrediënten. 
Manu beveelt u aan om deze Black Pepper gin te combineren
met Fentiman's tonic en te versieren met een blaadje verse rucola
of een stukje citroengras.

Proberen ! 

€ 48.00
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Colibri Astoria aansteker
Wordt u de trotse bezitter van de eerste Triple Jet aansteker
met ingebouwde guillotine-cutter ? 

Colibri is een begrip in de wereld van de rokersbenodigdheden. 
Zij gaan doorlopend op zoek naar nieuwe dingen en
kwaliteitsverbetering. 
Deze mooie aansteker verenigt een driedubbele Jet-vlam met
een grote dubbelbladige knipper van stainless steel.  Een
handig venstertje laat u toe het niveau van de voorradige gas te
volgen. 

Een prachtcadeau voor elke sigarenroker ! 

€ 130.00
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De Olifant - Verloo-edition en Valentino
De Olifant is wellicht de meest gerenommeerde sigarenfabrikant
van Nederland.  Naar aanleiding van ons 120-jarig bestaan
lieten wij de enige 100 % handgemaakte shortfiller bolknak
sigaar op de Belgische markt maken.
Deze exclusieve topsigaren van de Olifant zijn met 10 verpakt
in een fijn afgewerkt, eigenzinnig kistje in trapeziumvorm.  Ze
bestaan in een Sumatra en in een Brazil versie en kosten
respectievelijk € 39.00 en € 40.00 per kistje.

U kan nu ook van een Olifant Robusto sigaar genieten, de
Valentino.  Zij is iets krachtiger van smaak en bestaat uit een
mélange van 19 uitgelezen tabakken afkomstig van plantages uit
verschillende werelddelen.  Dit binnengoed wordt v ier maal
omwikkeld met een Besuki-omblad en afgewerkt met een zandblad uit Sumatra.  Deze limited
edition sigaar is fier en stoer, klein van stuk, maar breed geschouderd.  Vol van smaak met een
extra pepertje. 

Probeer deze unieke sigaar, die alle goede eigenschappen van zowel de Caribische longfiller als
van de Europese shortfiller in zich heeft.   Verpakt in een houten kistje met 8 stuks. 
€ 32.00

TERUG NAAR BOVEN

Ti arrangés de Céd
 Verras uzelf en uw genodigden in deze feestperiode op een zeer
bijzondere, heerlijke drank, die geïnspireerd is op een "punch". 
Cédric Brément arrangeerde voor u enkele godenelixirs uit
Martinique.  Hij snijdt vers, natuurlijk gerijpt fruit
eigenhandig en laat het in de fles macereren op een "rhum
agricole".  
Het resultaat is een fruitige délicatesse, die zowel liefhebbers van rum, sangria als van likeur
begeesteren en met verstomming slaan. 

Voor u kozen wij de Ti arrangés met mango en passievrucht en die met banaan en cacao.  Dit
moet u echt geproefd hebben !  Mis het niet ! 

€ 32.00
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CAO - flatheads - longfillers
Ricky Rodriguez, master-blender van CAO, ontwierp de bijna
vierkante "flathead" sigaren met krachtige, intense
smaakpatronen.  Ondersteund door een v intage marketing met
"cars & girls" in de hoofdrol, is hij met deze longfillers zeer
succesvol in de USA. 

De normale reeksen zijn in Europa (nog) niet te krijgen, maar wij
konden de hand leggen op een beperkt aantal tins met de 5
populairste modules. 

Voor € 48.50 geeft u zichzelf een exclusief vintage
sigarengeschenk in avant-première.  
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Havanoscope 2015
Wist u dat Partagas 8-9-8 tot "havana van het jaar" verkozen
werd ?
Wist u dat de H. Upmann het ongelooflijk goed deed dit jaar ?
Wist u dat Huis Verloo vermeld staat in de lijst van "les
meilleures civettes dans le monde" ?

Het laatste is logisch uiteraard, maar over al de rest en nog veel
meer leest u in het jaarboek "Havanoscope 2015", de meest
complete sigarengids.  Hij mag gerust de Guide Michelin van de
Cubaanse sigaar genoemd worden. 

Elke Cubaanse puro wordt in dit naslagwerk met een mooie foto
voorgesteld en uitgebreid besproken en gekwoteerd.  Deze gids is
onontbeerlijk voor elke Cuba-aficionado, op voorwaarde dat
hij de taal van Stromae (voorheen Molière) machtig is.  Hij
bestaat immers alleen in het Frans. 

€ 20.00 Bestel nu, want we hebben er slechts 10 en we kunnen niet meer bijbestellen.  
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Kilchoman Original Cask Strength
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Het Schotse bedrijf Kilchoman startte in 2005 op Islay als een echte farm whisky-
distilleerderij.  Het volledige proces vanaf het verbouwen van de
gerst tot en met het bottelen gebeurt op de Rockside Farm aan de
noordwestelijke kant van het eiland. 
De Kilchoman whisky's kan men bijna allemaal typeren als :
zoet, fruitig en floraal, met duidelijke turf op de voorgrond en
met een beetje rook. 

De laatste officiële Kilchoman release van dit jaar is tevens de
eerste cask strength versie.  Het is een 5 jaar oude Islay  single
malt uit 2009 , gerijpt in ex-bourbonvaten.  Hij is de voorbije
zomer gebotteld op vatsterkte (cask strength) van 59.2 % en
werd in een limited edition van slechts 9200 flessen uitgebracht.

Het Verloo-proefpanel heeft hem voor u uitgebreid geproefd, gewikt en gewogen en is tot de
volgende bevindingen gekomen :
kleur : honing-goud
neus : zachte turfaroma's met citrus en peer accenten
smaak : eerst zoet, dan zachte turfrook en vervolgens rijp fruit
afdronk : lang en zuiver met turfrook en later ook citrustonen

€ 85.00
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We staan altijd en nog extra voor u klaar op :
Vrijdag 19 december extra open tot 21 u -  met tussen 17  en 21
u gratis rum proeven

Zaterdag 20 december extra open tot 18 u

Zondag 21 december extra open van 10 tot 17 u

Maandag 22 december vroeger open vanaf 10 u

     Van maandag 22/12 tot en met 31/12 hongerstaking ;
     geen middagsluiting ! 

Vrijdag 26 december normaal open van 9 tot 18 u

Zaterdag 27 december extra open tot 18 u

Maandag 29 december vroeger open vanaf 10 u
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We zijn er niet :
 

Op donderdag 25 december 2014

Op donderdag 1  januari 2015

Op vrijdag 2 januari 2015 wegens inventaris
Wij tellen niet graag !  Help ons ... zorg dat onze winkel leeg is !  

TERUG NAAR BOVEN

Fijne feestdagen !
 

 

Wij wensen iedereen van harte een deugddoende kersttijd ! 
Geniet ervan samen met degenen, die u graag bij u heeft !    
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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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