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Bezoek ons op Facebook

Beste lezer,

formidable ...
Mijn vriend Stromae heeft een artistiek Antwerpse
impressie van ons jubileumfeest gemaakt en die wil ik u
natuurlijk niet onthouden :

Formidable, formidable
Vous étiez formidables, la fête était formidable
Nous étions formidables, je suis formidable
Formidable, Verloo est formidable, formidable
...

Voor wie dit graag v isueel bevestigd wil zien, raden we
aan om naar onze website http://www.huisverloo.be te
gaan voor een fotofilmreportage en zeker ook naar onze
facebookpagina Huis Verloo voor indiv iduele foto's. 
Nagenieten !!! 

Ik zou heel deze nieuwsbrief kunnen vullen met odes en
bedankingen aan ons kliënteel, mijn staf medewerkers,
onze leveranciers, mijn moeder en mijn echtgenote en
vooral aan mezelf.  Maar we moeten verder !

Ik v ind trouwens dat het hoog tijd wordt om een feestje te
bouwen !

Veel leesplezier!
Frank en het Verloo-team

Maandag 7 oktober 20 u bij Verloo
Nu de eerstvolgende maandag al - jawel, zo snel gaat het -
organiseren wij in samenwerking met "El Gusto" en "Bierpassion"
een avond rond sigaren en bier.
Ben Vinken, hoofdredacteur van beide magazines, Belgisch
bierkenner bij uitstek en prominent sigarenliefhebber, zal samen met u de perfecte combinatie
van een Cubaanse sigaar en blonde en donkere Chimay  uitproberen. 
Deze activ iteit is op maat gesneden voor liefhebbers van het "betere" leven, zoals u en ik.  De
deelname in de onkosten bedraagt € 25.00 per persoon.    

Haast u !  Er zijn nog enkele last-minute inschrijv ingen mogelijk.  Reageer onmiddellijk per mail 
info@huisverloo.be  of per telefoon 03 238 08 64. 

TERUG NAAR BOVEN

Davidoff Nicaragua
http://nicaragua.davidoff.com

Alleen de allergrootsten zijn in staat zichzelf te "heruitv inden"
en totaal te vernieuwen. 
Davidoff heeft dit gerealiseerd.  De nieuwe longfiller is een
Nicaraguaanse puro sigaar ; dwz ze bestaan voor 100 % uit
Nicaraguaanse tabakken.  Ze worden wel vervaardigd in de
Davidoff-fabrieken op de Dominicaanse Republiek. 

Hendrik 'Henke' Kelner, de masterblender van Davidoff, is erin geslaagd een aromatische,
ronde puro te creëren met bitterzoete accenten en helemaal zonder enige agressie. 
De blend bestaat uit een 10 jaar oud Nicaraguaans havana rosado dekblad en 6 à 7  jaar oud
binnengoed uit Estelí, Condega en Ometepe, de beste tabaksregio's van Nicaragua.  Deze
nieuwe reeks biedt 3 modules :

short corona à € 9.20
robusto à € 14.50
toro à € 16.30

TERUG NAAR BOVEN

Madeira Justino
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"Een glaasje Madeira, my  dear ?!"   Heel oude mensen (zoals ik)
zullen bij het lezen van dit zinnetje wellicht glimlachend
terugdenken aan het prachtig Nederlandse deuntje van toen. 

Madeira is versterkte, zeer lang houdbare wijn afkomstig van
het eiland Madeira.  Na de lange scheepsreizen van vroeger was
de smaak van de versterkte wijn, die de reis had overleefd,
onder invloed van temperatuur en oxidatie helemaal veranderd. 
De nu zeer fruitige en bijzonder lekkere wijn werd Madeira
gedoopt en was enorm populair in het begin van de vorige eeuw. 

De meeste Madeira-wijnen van vandaag zijn gemaakt van verschillende druivensoorten.  Enkele
absolute toppers zijn echter mono-cépages (van slechts één druivensoort) en blijven gedurende
10 jaar op vat bewaard.  Wij hebben er zo twee voor u gevonden :

Justino's Sercial 10 y : Sercial is een druivensoort die in een droge Madeira met een zeer
subtiel druivenaroma met indrukken van noten, citrus en wat caramel resulteert .  Hij doet het
uitstekend als aperitief of als begeleider bij verfijnde voorgerechten.  € 28.00

Justino's Boal 10 y : Boal is een nobele druivensoort, die slechts zeer beperkt geteeld wordt op
het eiland.  Deze Madeira heeft een diepe amberkleur en is wat sterker en zoeter, maar ook
zeer verfijnd.  Hints van rook, amandel en chocolade en een uistekende zuurtegraad op het
einde.  Eveneens een ideaal aperitief en zeer geschikt bij desserten.  De Justino's Boal heeft o.m.
de Gouden Medaille op het Concours International des Vins gewonnen.   € 28.00

Wees tegendraads : Madeira is uit de mode, maar zo lekker ! 
Verloo-klanten vólgen geen trends ; zij máken ze !

TERUG NAAR BOVEN

Lancering exclusieve Verloo Jubileum-sigaar
Wat Rolls Royce is voor de autowereld, is De Olifant voor de
shortfiller-sigaar.  In het kader van onze 120e verjaardag,
sloegen Verloo en de sigarenfabrieken De Olifant de handen in
elkaar.  Een gelimiteerde uitgave van een grote handgemaakte
tuitknak - in een sumatra- én in een brasil-versie - exclusief
voor Huis Verloo is het resultaat.

Op zaterdag 19 oktober 2013 zal Marjolein Diesch, marketing
manager en top-sigarenrolster bij De Olifant, demonstreren hoe deze uitzonderlijke sigaar
gemaakt wordt.  Tussen 11  en 17  u kan u haar en haar vakmanschap komen bewonderen bij ons
in de winkel.  Vooraf inschrijven hoeft helemaal niet ... en het is gratis !

Zorg dat je erbij bent om mee als eerste dit exclusieve kleinood te degusteren. 

TERUG NAAR BOVEN

Arran whisky-tasting op dinsdag 22 oktober
Wie graag wat meer over whisky  wil leren en/of wie een 6-tal
heerlijke drams wil proeven, moet dinsdag 22 oktober
vrijhouden.

Het eiland Arran heeft een lange geschiedenis en zijn whisky 's
hebben altijd een zeer goede reputatie gehad.  In 1837 werd de
laatste nog actieve distilleerderij gesloten en pas in 1994 werd
Isle of Arran Distillers terug opgericht
. 
De combinatie van frisse berglucht, zilte zeebries en de warme golfstroom zijn ideaal voor de
rijping van malts. 
Arran whisky's zijn gekend voor hun frisse, fruitige aroma's en hun buitengewone speciale
bottelingen.  Lucy  Stroesser, European Brand Ambassador, zal u op dinsdag 22 oktober vanaf
20 u bij ons in de winkel in autenthiek Schots alle geheimen van dit goddelijk elixir onthullen. 

Deelname in de onkosten voor deze avond bedraagt € 30.00 per persoon.   Het aantal plaatsen is
beperkt tot 21  ....  mis dit zeker niet !   Mail info@huisverloo.be  of  bel  03 238 08 64 om nu uw
plaats al te reserveren. 

TERUG NAAR BOVEN

De Cubaanse limitadas 2013 zijn er !
Elk jaar brengen de Cubanen enkele sigarenmodules op de markt,
waaraan zo mogelijk nog meer zorg wordt besteed en waarvan de
tabakken minstens 2 jaar extra gerijpt hebben. 

De eerste twee van de Ediciones Limitadas zijn nu verkrijgbaar
:
- Punch Serie d'Oro Nr. 2 Edición Limitada 2013, pyramide
formaat à € 13.20 en
- Hoyo de Monterrey Grand Epicure Edición Limitada 2013,
gran robusto formaat à € 15.30
Meer info over deze 2 juweeltjes v ind je op onze website
(homepagina - nieuw).

Als je deze sigaren geproefd hebt zal je begrijpen waarom Cuba
zich nog altijd met recht en rede de bakermat van de
handgemaakte sigaar noemt. 
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TERUG NAAR BOVEN

Proeverij Ardbeg en Glenmorangie op 26 oktober
Ben Belmans is één van de meest gereputeerde "spirit"-
specialisten van België. 

Op zaterdag 26 oktober 2013 zal hij u tussen 13 en 17  u bij ons
in de winkel laten delen in zijn ongeëvenaarde kennis en ervaring
over de whisky's Ardbeg en Glenmorangie. 

Op voorhand inschrijven hoeft niet en u kan gratis komen
proeven.  

Kom zeker langs en mis de erudiete uiteenzetting van deze
bevlogen man niet. 

TERUG NAAR BOVEN

Tamdhu 10 y
Wij zijn heel fier u te kunnen melden dat wij vanaf nu ook de
"herboren" Tamdhu single malt whisky  kunnen aanbieden. 

Tamdhu  betekent "zwarte heuvel" ; de distilleerderij werd in
1897 geopend aan de oevers van de Spey .  Helaas werd ze in 2011
gesloten om gelukkig weer terug geopend te worden in 2012. 
Bij die gelegenheid werd de Tamdhy 10 years uitgebracht.
Deze eigenzinnige whisky  wordt exclusief op sherry-vaten
gerijpt.  Vanille-tonen zijn duidelijk aanwezig en combineren
perfect met hout- en fruitaccenten. Op de achtergrond proef je subtiel ook een vleugje turf.

Dit is een buitenkans voor levensgenieters, die op zoek zijn naar een betaalbare Schotse whisky
met een prachtig evenwicht tussen fruitige toegankelijkheid en kruidige afdronk. 

Ik heb hier een flesje openstaan !  Vraag ernaar om hem te kunnen proeven !   € 44.00

 

TERUG NAAR BOVEN

Wij maken de brug op 1 en 2 november !
Op vrijdag 1 november zijn wij uiteraard gesloten voor de feestdag van Allerheiligen. 
Wij gunnen onze fel geappreciëerde medewerkers nog een laatste lang weekend voor de
feestdagen en zullen dus ook op zaterdag 2 november gesloten zijn. 

Neem uw voorzorgen ! 

TERUG NAAR BOVEN

Gratis Gin tonics proeven op zaterdag 9 november
 

In onze vorige nieuwsbrief werd een foute datum gemeld voor
onze gin-tonic proeverij. 

Deze heeft plaats op zaterdag 9 november tussen 13 en 17 u bij
ons in de winkel.  U hoeft niet in te schrijven en het is weeral
gratis ! 

 

TERUG NAAR BOVEN

Onze activiteiten
Maandag 7 oktober 2013 
om 20 u bij Huis Verloo à € 25.00 per persoon : pairing bier en
sigaren - nog enkele plaatsen vrij !

Zaterdag 19 oktober 2013 
tussen 11  en 17  u bij Huis Verloo - gratis - presentatie en
demonstratie van de nieuwe shortfiller-sigaar van De Olifant

Dinsdag 22 oktober 2013
om 20 u bij Huis Verloo à € 30.00 per persoon : Arran whisky  proefavond

Zaterdag 26 oktober 2013
tussen 13 en 17  u bij Huis Verloo - gratis - proeverij Ardbeg en Glenmorangie

Vrijdag 1 en zaterdag 2 november 2013
Huis Verloo gesloten !  Laat u niet verrassen !

Zaterdag 9 november 2013 
tussen 13 en 17  u bij Huis Verloo - gratis - gin/tonic proeverij
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Woensdag 13 november 2013
om 20 u bij Huis Verloo à € 30.00 per persoon : rumproefavond

Vrijdag 22 november 2013 
tussen 19 en 22.30 u bij Huis Verloo - whisky-festival - meer info volgt later

Vrijdag 6 december 2013
om 20 u bij Huis Verloo à € 25.00 per persoon : sigarenavond over smaak en invloed van
verschillende tabakssoorten

Zaterdag 7 december 2013
tussen 13 en 17  u bij Huis Verloo - gratis - rumproeverij met Mount Gay

 

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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