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Beste lezer,

Prijsdalingen !!!
De lente is in het land en de prijzen dalen … wat is het
leven mooi ! 
Inderdaad nadat we vorig jaar al een prijsdaling van de
Fuente-sigaren mochten aankondigen volgen nu de meeste
Cubaanse cigarillo’s, de Nicaraguaanse Padron sigaren en
de Dominicaanse Ashton longfillers ook deze leuke trend.  

Dank zij u is onze omzet bij verschillende leveranciers
gestegen en hebben wij de afgelopen maanden ook in ons
rum en whisky  assortiment enkele bijzondere spirits aan
zeer redelijke prijzen kunnen bekomen. 

Bekijk zeker ook onze aangepaste activ iteitenkalender !   Er
komen weer enkele leuke feestjes aan en tot vreugde van
velen komt er in mei een Cubaanse sigarenroller u en ons
verwennen (en nu eens niet op zaterdag zodat ook anderen
daar eens van kunnen genieten). 
 

Veel leesplezier!
Frank en het Verloo-team

La Aurora 1495 Sumo Short Robusto
La Aurora is de oudste Dominicaanse sigarenfabriek. De reeks 1495
zal liefhebbers van een complexe sigaar zeker aanspreken.  De
tabaksblenders creëerden hiervoor een tabaksmengeling uit niet
minder dan 4 landen : Dominicaanse republiek, Nicaragua,
Indonesië en Cameroun. 
Aan de reeds bekende modules churchill, robusto en corona wordt
nu de Sumo Short Robusto toegevoegd. Deze korte, dikke robusto
past perfect in de trend van een volwaardige sigaar voor een korter rookmoment. 

De Sumo Short Robusto kost € 5.50 en is verpakt in een kistje van 10 sigaren.

TERUG NAAR BOVEN

Nog enkele plaatsen vrij !
Op donderdag 7  april 2011  organiseren wij onze Cuba sigarenavond. Tony
Hoevenaers, directeur van Cubacigar Benelux, zal ons begeleiden in de
degustatie van 2 schitterende Cubaanse longfillers en zal ons ook inwijden in
de geheimen van de bakermat van de Puros. 

Dit wordt een uitzonderlijke avond in de prachtige feestzaal Argos van de
Tabaknatie in het Antwerpse havengebied.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Wil je erbij zijn ... reserveer dan nú!

Klik hier voor meer gegevens over reisweg, inschrijv ing en betaling. Vertrouw niet op uw GPS
systeem om de locatie te bereiken ; druk eerder de wegbeschrijv ing af.
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Limoncino Marzadro
"Limoncino" is een heerlijke citroenlikeur ; dikwijls huisgemaakt door
Italiaanse mama’s en geserveerd als aperitief , “pousse café”, ter
bevordering van de spijsvertering of als smaakmaker bij een lekkere
citroensorbet. 
In Noord Italië spreekt men van Limoncino en in het zuiden, vooral in
de streek rond Sorrento is Limoncello de gebruikelijke naam. 

Onze Limoncino komt van Marzadro, één van de de topdistillators uit
Turijn.  Je moet hem echt proberen !  € 18.00

Serveertip: Limoncino is het lekkerst als hij door en door koud is. Plaats de likeur en zelfs de
glaasjes enkele uren voor het uitschenken in de diepvries. 
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Padron, een sigaren "icoon"
Het levensverhaal van Padron is als een Amerikaanse speelfilm. Van
sigarenmaker op Cuba, over berooide Cubaanse v luchteling in de
Verenigde Staten tot gelauwerd sigarenicoon in Nicaragua. Toch is hij
vooral beroemd en wereldwijd erkend omwille van de kwaliteit van zijn
sigaren. Padron wordt opnieuw gelanceerd in België : de prijzen zijn
gedaald, het gamma is uitgebreid en zeer belangrijk : de hoge kwaliteit
blijft behouden. 
1) de gewone reeks waarvan de tabakken 2.5 jaar gerijpt hebben
2) de 1964 reeks waarvan alle tabakken minstens 4 jaar oud zijn

3) de exclusieve Family  Reserve Nr. 45 “the Hammer” (€ 37.00) klik op deze link voor een zeer
mooie bespreking http://thesmokingstogie.squarespace.com/home/tag/padron-family-reserve-
no45-maduro 

4) “PADRON SERIE 1926 80TH ANNIVERSARY MADURO PERFECTO” deze haast mythische
sigaar kreeg in de Verenigde Staten een score van 95 zowel in Cigar Insider als in Cigar
Aficionado (€ 50 per stuk)
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The Art of the Cigar Concert met sigarenbar
Het Huelgas Ensemble bestaat 40 jaar. De drijvende kracht
achter dit gerenommeerd muziekgezelschap, Paul Van Nevel,
schreef voor deze gelegenheid een exclusief concert “The Art of the
Cigar” 
De toeschouwer/luisteraar wordt langs Cubaanse tabaksvelden,
Victoriaanse salons, Parijse fumoirs en Berlijnse kunstenaarscafés
geleid met naast de muziek ook "rokerige"  teksten van o.a. Lopez
de Vega en Lord Byron, die het karakter van de rasechte
sigarenliefhebber ontrafelen : dromerig, melancholisch, subtiel
ironisch en vaak humoristisch.
Dit is bij uitstek een evenement waar Huis Verloo uiteraard niet
mag ontbreken. Na het concert is er de mogelijkheid om na te kaarten in de sigarenbar. Wij
hopen u daar te ontmoeten.
 
Waar : Zaal de Roma aan de Turnhoutsebaan 286 te Borgerhout
Wanneer : Donderdag 28 april 2011  om 20.30 u (tot 22.00 ongeveer)
Prijs : € 22.00
Organisator + reservatie tickets : Amuz – tickets@amuz.be - tel. 0032 3 292 36 80 
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De Olifant ... elegantie en verfijning !
De legendarisch sigarenfabrikant De Olifant uit Kampen in Nederland
lanceerde zopas de Sumatra Cigarillo (€ 7 .00). 
Deze cigarillos worden verpakt in een uiterst verzorgd en opvallend
`rubber touch  ̀blikje. 
De Sumatra Cigarillo bestaat uit een milde zoete melange verrijkt met
Brasil tabak als binnengoed, een verfijnd Sumatra zandblad, en het geheel
omwikkeld met een Java omblad . 
Dit elegant, verfijnd sigaartje biedt de liefhebber 8 minuten rookgenot ;
ideaal voor de kwaliteitsroker en de liefhebber van kleine sigaartjes. 
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Compass Box Hedonism whisky
Een Hedonist is iemand die streeft naar zoveel mogelijk genot.  Ik
twijfel er dan ook niet aan dat veel Verloo-klanten Hedonisten
zijn. 
Ook John Glaser, de stichter van Compass Box,  behoort zeker tot
deze categorie.   Dank zij zijn passie en creativ iteit werd hij sinds
2000 niet minder dan 3 maal bekroond als “ innovator of the
year”. 

Eén van de parels aan zijn kroon is ongetwijfeld de Scotch Grain
Whisky  Hedonism. Bij de uitreiking van de prestigieuze World
whisky  Awards van 2009 werd de Hedonism uitgeroepen tot
beste graanwhisky  ter wereld. Grain whisky  is gedistilleerd uit
verschillende graansoorten, zowel gemouten gerst als andere
(ongemoute) granen. De meeste vaten die voor de Hedonism
gebruikt worden zijn ouder dan 20 jaar. 
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In het complexe smakenpallet van deze uitzonderlijke whisky
vind je vooral vanilla-cream,toffee en coconut. (€ 65.00)
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Cigarillos van Cubaanse topmerken
Montecristo, Partagas, Romeo y  Julieta
Niet iedereen weet dat deze drie topmerken ook cigarillo’s van zeer hoge kwaliteit produceren. 

Montecristo en Partagas bieden 3 modellen :
de “mini” (dunner dan een sigaret)
de “club” (sigaretdikte) en 
de “chicos” (een fractie dikker dan een sigaret)
Romeo y  Julieta biedt de Mini en de Club. 

Al deze sigaartjes zijn gemaakt met 100 % Cubaanse tabak, zijn intens van smaak maar zeer
zacht om te roken.  En niet onbelangrijk : zij zijn allemaal gedaald in prijs ! 
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Gratis Whisky-proeverij
We beëindigen de maand april in schoonheid. 
Op zaterdag 30 april nodigen wij u graag uit op een gratis whisky-proeverij in onze winkel. 
Van harte welkom samen met uw vrienden van 11  tot 12.30 u en van 13 tot 17  u om een aantal
nieuwe whisky ’s te ontdekken en uw kennis over Scottish malts te verrijken. 
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Activiteitenkalender
Klik hier voor een overzicht van de activ iteiten die wij de
komende maanden organiseren.
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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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