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Beste lezer,

Een beetje opvoeding !
"The only way to get rid of a temptation is to yield to
it.
I have the simplest tastes. I am always satisfied with
the best."
Oscar Wilde werd geboren in 1871. Hij was een briljant
student en begon na zijn studies toneelstukken, poëzie en
literatuur te schrijven. Hij was een extreem, karaktervol
figuur : liet zijn haar groeien, droeg extravagante
kostuums en toonde publiekelijk zijn minachting voor de
"mannelijke" sporten. Hij dronk sloten Absinth en rookte
als een Turk. Hij was gehuwd, maar voelde zich ook
aangetrokken tot de "herenliefde".
Toch zijn het vooral zijn scherpe pen en zijn ironischsarcastische visie op mens en maatschappij, die ervoor
zorgden dat de meeste critici hem de grond inboorden en
dat ik hem postuum tot Verloo-Ambassador en tot "ghostwriter" van mijn nieuwsbrieven zou benoemen.
Hij liet quotes als
"de enige manier om van een verleiding af te komen,
is eraan toe te geven"
"ik heb een eenvoudige smaak : ik ben altijd tevreden
met het beste"
Wees eerlijk ! Mocht mijn vriend Oscar in deze eeuw leven
en het geluk hebben Antwerpenaar te zijn ... hij zou
ongetwijfeld Verloo-fan zijn !
Naar goede gewoonte zal ik u weer proberen te verleiden.
Aarzel niet, volg Oscar's goede raad : geef toe aan de
verleidingen en zorg er zeker voor dat je de "Verloobrunch" niet mist !
Veel leesplezier!
Frank en het Verloo-team

Davidoff Nicaragua Primeros
De lancering van de Davidoff Nicaragua-lijn was wellicht de
meest bejubelde van het voorbije jaar. Om de Davidoff-slogan
"Time beautifully filled" ook voor het korte rookmoment waar
te maken, heeft Davidoff de Primeros Nicaragua uitgebracht.
Deze kleine sigaar (senoritas-model) heeft de exclusieve "DavidoffNicaragua" smaak : licht peperige start met kruidige hints en
verder ontwikkeling van de ty pisch romige zoetheid na een paar
trekjes.
De Primeros bestaan in de versies "normal" en de iets krachtigere
"maduro".
Deze handgerolde "15 minutes cigars" - verpakt in een stijlvol
metalen doosje van 6 stuks à € 25.80 - staan absoluut garant
voor een kort, maar zeer aangenaam degustatie-avontuur.
TERUG NAAR BO VEN

Vino Fiesta wijn-fiets-tour
Naar jaarlijkse traditie zijn wij ook dit jaar weer aanwezig op de Vino Fiesta Wijn Fiets Tour op
zondag 24 augustus 2014 tussen 11 en 18 u.
Deze "sportieve happening" biedt aan fiets- en wijnliefhebbers een fietstocht langs mooie,
landelijke wegen met 5 haltes op verschillende locaties. Daar kan u van verschillende amuses
en uitgezochte wijnen proeven, waarbij u interessante, leuke informatie krijgt. Huis Verloo
vindt u met zijn wijnen op één van die haltes (Boucherie in Boechout).
Je kan inschrijven en starten op elk van de 5 haltes voor een bewegwijzerd parcours van
ongeveer 35 km.
Fietsen en degusteren met vrienden en kennissen of heel het gezin in een mooie omgeving voor
slechts € 5.00 per persoon !
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Meer inlichtingen krijg je bij Peter Van Hoof 0496 513 063 of raadpleeg :
www.stanockersclassic.be doorklikken naar item "nieuws".

TERUG NAAR BO VEN

Meet & Greet James Wells van
Kilchoman-whisky's
Op donderdag 4 september
2014 tussen 11 tot 12.30 u brengt
James Wells, brand-manager van
de Kilchoman-distillery, een
blitz-bezoek aan Antwerpen. Hij
zal u graag enkele releases laten degusteren, die tot nu toe in België niet te verkrijgen waren.
Kilchoman is een jonge farm-distillery op het Schotse Islay. Het volledige proces, van
verbouwen van de gerst tot en met het bottelen, gebeurt er nog volledig in eigen beheer.
Een Kilchoman whisky kan je omschrijven als zoet, fruitig en levendig met duidelijk turf op de
voorgrond, een beetje rook en veel florale aroma's.
James zal u met plezier en veel enthousiasme laten proeven en hij zal u de jonge
distilleerderij met reeds tal van rijke whisky 's leren kennen.
Maak een uurtje vrij : het zal de moeite zijn !
TERUG NAAR BO VEN

Colibri Monza Cigar Cutter
De sigarenrokers onder u hebben wellicht al gehoord van
Colibri. Dit merk biedt reeds jaren het plezier van kwalitatief
hoogstaande sigarenknippers en -aanstekers.
Colibri heeft een nieuwe reeks ergonomische sigarencutters in een
blitse, moderne uitvoering met een aangename "rubber"coating.
Deze knippers zijn aangepast aan het grotere "ring-formaat"
(tot 62), dat veel recente sigarenmodellen hebben.
De messen van Stainless steel garanderen een perfecte en
handige snede van de sigaar.
Verwen jezelf of zet dit mooie kleinood op je verlanglijstje.
€ 50.00
TERUG NAAR BO VEN

Quintero Petit Quintero
Sigaren-aficionados kennen ongetwijfeld het Cubaanse
budgetvriendelijke merk Quintero.
Augustín Quintero vestigde zich in 1920 in de Cubaanse stad
Cinfuegos, de parel van het zuiden.
De tabakken komen uit de Vuelta Abajo en de Semi Vuelta. Deze
sigaren worden volledig met de hand gemaakt en zijn toch zeer
redelijk van prijs.
De Petit Quintero is een rokertje voor het kortere rookmoment, aangepast aan de noden van
onze snelle maatschappij. Het is een zeer toegankelijk sigaartje van medium sterkte, kruidig
met zoete, grassige en noten accenten. Ze zijn zeer handig verpakt in een bundel met 25 sigaren.
€ 50.00
TERUG NAAR BO VEN

Gin Bloom

Het hoofdbestanddeel van elke gin is jeneverbes. De dominerend
pittig-kruidige smaak is zo apart en krachtig dat hij je niet meer
loslaat.
Liefhebbers van de zachtere gins moeten Bloom Gin proberen.
De krachtige jeneverbes wordt in deze gin getemperd door de
licht-zoete accenten van pomelo, kamperfoelie en kamille. Het
resultaat is een verfijnde florale gin - uitzonderlijk lekker met
een zachte tonic - , die zich perfect laat mixen in verschillende
cocktails.
€ 33.00

TERUG NAAR BO VEN
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Macanudo Maestro Torcedor
Om de nieuwste longfillersigaar van Macanudo, de Inspirado,
te lanceren komt Maestro Torcedor Christian Galvan speciaal
voor u uit de Dominicaanse Republiek naar Huis Verloo.
Op zaterdag 6 september 2014 tussen 10 en 12.30 u en
tussen 13 en 16 u demonstreert Christian u graag de zorg en de
toewijding, waarmee de in Amerika meest verkochte
longfillersigaar gemaakt wordt.
U zal verbaasd zijn hoe bijzonder een versgerolde sigaar smaakt !
Kom zeker kijken ... gratis !
TERUG NAAR BO VEN

Verloo-brunch op Wezel Culinair
Het is tijd om nog eens een feestje te bouwen. Om u te bedanken
voor uw trouw en enthousiasme willen wij u graag uitnodigen op
ons "Verloo-brunch-ontbijt" op zondag 7 september 2014 om
10 u op het ondertussen bekende event "Wezel Culinair".
We serveren een roy aal ontbijt-buffet, samengesteld door enkele
deelnemers aan deze culinaire beurs, zoals De 4 Seizoenen,
Kaasmeester Dirk Martens, Artevino, Taey mans koffie en de
bakkers Vets en Vandervoort. Zij serveren u broodjes,
koffiekoeken, croissants, salades, fijne charcuterie, kazen, pannenkoeken, eiergerechten, vers
fruit, koffie, thee, cava, fruitsap en om in echte Verloo-stijl te eindigen bieden wij u nog een
glaasje rum en een lekkere sigaar.
U bent van harte welkom op het "dorpsplein" van 's Gravenwezel aan het Lodewijk De
Vochtplein. Deelname in de onkosten bedraagt € 20.00 per persoon.
Reserveer zo snel mogelijk uw plaatsen via telefoon of e-mail. 03 238 08 64 info@huisverloo.be
Na de brunch, die ongetwijfeld weer één van de hoogtepunten van het Verloo-jaar belooft te
worden, hebt u nog ruim de mogelijkheid om te genieten van de gezellige sfeer van het culinaire
feest zelf.
Neem alvast een kijkje op de website van dit event, waar Verloo heel het weekend weer present
zal zijn. www.wezelculinair.be
TERUG NAAR BO VEN

Glendronach Revival 15 years
Met deze zetten we nog eens een "oldie" in de kijker, de whisky
Glendronach Revival 15 y.
Wegens de enorme prijsstijging van goede sherry -vaten door
schaarste (kwestie van vraag en aanbod), is het aandeel van
sherry vatrijping voor whisky 's spectaculair gedaald, waardoor de
smaak van whisky 's, die exclusief op deze vaten evolueerden,
zeldzaam geworden is.
De Glendronach Revival 15 y is er zo eentje ; hij heeft voor 100 % gerijpt op Oloroso-vaten,
wat zijn rijke en ietwat zoete smaak verklaart. De complexe smaakbalans is spannend en
tegelijk elegant. Hij biedt volle, rijke aroma's met heerlijke hints van sherry en koffie,
chocolade, pruimen, dadels en gedroogde bananen, aangevuld met een rijk scala aan kruiden
zoals kruidnagel, kaneel en zachte anijs.
De afdronk is lang met hints van bosbessen, sherry en kruiden.
Geniet van één van de beste op sherry -vat gerijpte whisky 's in ons assortiment !
€ 52.00
TERUG NAAR BO VEN

El Credito Serie R Pequeños
Vrij vertaald betekent "El Credito" : alle krediet aan de roker !
Deze sigaar dient dus echt om jezelf te verwennen !
In 1972 lanceerde Cigar-Master Ernesto Perez Carrilo de lijn
longfillers "La Gloria Cubana" in de Verenigde Staten. Door de
strenge wetgeving i.v.m. merknamen kon hij de naam van dit
meesterwerk niet gebruiken voor de Europese aficionados.
Hij creëerde daarom dezelfde mélange onder de naam El Credito
Serie R. Deze sigaren zijn ontwikkeld voor de ervaren sigarenroker, die op zoek is naar het
ultieme rookgenot. Dank zij de mélange van Nicaraguaanse en Dominicaanse tabakken, staat
deze reeks van El Credito garant voor een rijke, krachtige smaak, die zelfs de meest ervaren
roker zal verrassen.
Naast de reeds bekende robuuste R 3, 4, 5, 6 en 7 werd onlangs de Pequeños op de markt
gebracht. Dit is de El Credito voor het kortere rookmoment ; een heerlijk sigaartje met 10
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verpakt in een donker mahoniehouten kabinetkistje. Proeven !
€ 4.90
TERUG NAAR BO VEN

Activiteitenkalender
Zondag 24 augustus : Vino Fiesta Wijn Fiets Tour - zie hoger in
deze brief
Donderdag 4 september van 11 tot 12.30 u : Meet & Greet
Kilchoman (gratis)
Zaterdag 6 september tussen 10 en 16 u : Sigarenroller
Macanudo (gratis)
Vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 september : Wezel Culinair
(gratis inkom)
Zondag 7 september om 10 u : Verloo-brunch-ontbijt - € 20.00 - zie hoger in deze brief
Zaterdag 27 september : Dag van de Klant (gratis)
Maandag 6 oktober om 20 u : Sigaren-degustatie-avond met Macanudo (€ 25.00)
Zaterdag 18 oktober : info-dag voor pijprokers (gratis) én info-dag rond Lampes Berger (gratis)
Maandag 3 november om 20 u : degustatie-avond "peated whisky " (€ 30.00)
Dinsdag 18 november om 20 u : Sigaren/Bier pairing met AromaG (€ 25.00)
Vrijdag 28 november tussen 19 en 22.30 u : whisky festival (€ 20.00)
Zaterdag 6 december : Tasting diverse spirits (gratis)
Schrijf op tijd in voor de te betalen activiteiten !

TERUG NAAR BO VEN
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