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Beste lezer,

Te veel zout, te veel suiker ... te
veel waarschuwingen ?!
Beste levenskunstenaar,

Te veel zout is slecht voor uw hart, te veel suiker is slecht
voor uw gewicht, te veel vet schaadt uw lever, te veel
roken kan uw potentie doen afnemen, te veel alcohol
beïnvloedt uw beoordelingsvermogen, te veel partners ... 

Te veel waarschuwingen bezorgen u een lang, maar saai
leven !

Lieve klanten ! Wees verstandige "levenskunsternaars"
!  Want een levenskunstenaar is iemand, die optimaal van
het leven geniet. 
En genieten is niet alleen lekkere en kwaliteitsvolle
producten (met mate !) degusteren, maar is ook en vooral
die dingen delen met degenen die je liefhebt. 

Wij hopen dan ook dat u in de komende feestperiode van
het ontbijt tot het slapengaan omringd zal zijn met
vrienden, partners, kinderen, collega's ... waarmee het
leuk samenleven en -genieten is.

En voelt u zich toch eens alleen ... kom dan gerust langs ! 
"Ook wij zien u graag !"

Geniet alvast volop van de voorbereiding van de
feestdagen !  

Veel leesplezier!
Frank en het Verloo-team

Whiskyfestival op 22 november
Deze vrijdag, 22 november organiseren wij ons 2e eigen
"whisky-festival" tussen 19 en 22.30 u in onze winkel. 
Meer dan 40 verschillende flessen whisky  zetten we open om door
u bekeken, geroken, geproefd en gekeurd te worden, terwijl u heel
veel informatie en leuke weetjes te horen krijgt van
specialisten. 

We introduceren op die avond trouwens in primeur voor
Antwerpen de gerenommeerde independent botler "Malts of
Scotland". 

Er zijn nog een 6-tal plaatsen vrij voor snelle beslissers. 
Reserveer nu ! tel. 03 238 08 64

TERUG NAAR BOVEN

Balmoral 18 y Torpedo MK52
Na het succes van de Balmoral Rothschild Masivo (€ 8.50) komt
Balmoral  nu met de longfiller Torpedo MK52 (à € 9.20).

Deze piramide is vervaardigd met een speciale selectie van de
beste Dominicaanse en Nicaraguaanse ligero tabakken en is
afgewerkt met een 18 jaar lang gerijpt Braziliaans "sungrown"
Arapiraca dekblad. 
Dit resulteert in een explosie van smaken en aroma's met
tonen van cederhout, schors en gedroogd fruit. 
Een sigaar met body en complexiteit !

De naams MK52 is geïnspireerd door de legendarische Mark 48    (afgekort MK48), de
zwaargewicht torpedo van de Amerikaanse marine. 

Met zijn ringmaat 52 is deze torpedo klaar om "afgevuurd" te worden ! 

TERUG NAAR BOVEN
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Louis Felipe Edward ... een heerlijk wijntje uit Chili !
Luis Felipe Edward is een Chileens wijndomein dat o.a. de prijs
voor "meest innovatieve wijndomein" gewonnen heeft. 
Dank zij moderene v inificatietechnieken en nauwkeurig
gedoseerde houtrijping zijn al hun wijnen uitgesproken zuiver en
expressief. 

Wij kozen van dit huis de meermaals bekroonde Carmenere
Gran Reserva à € 9.00. 
De Carmenere druif - in oorsprong uit de Bordeaux streek  - is op
dit ogenblik de meest geteelde druif in Chili.  Zij geeft een diep
donkerrood gekleurde wijn met een explosief boeket van
aardbeien en frambozen, toetsen van eik, vanille, chocolade en
drop en met een stev ige body  van zwarte kersen en cassis. 

Ontdek voor de feestdagen deze en de andere wijnen van Verloo !

TERUG NAAR BOVEN

Zippo ... er zitten echt "parels " tussen !
Het aanstekerbedrijf Zippo werd in 1932 in Bradford
(Pennsy lvania) opgericht.  Vanwege zijn betrouwbaarheid en
efficiëntie in zware weersomstandigheden werd deze benzine-
aansteker al snel in gebruik genomen in het Amerikaanse leger.  
Benzine als brandstof in een aansteker werkt immers
voortreffelijk bij kou, vocht en wind.

Een Zippo-aansteker onderscheidt zich van alle andere door zijn
unieke vorm en de beroemde "klik" bij openen en sluiten.  
Zippo geeft bovendien levenslange garantie.

Wij hebben onze collectie geactualiseerd en uitgebreid.  Eén van
de pareltjes, die we kunnen aanbieden, is de Zippo Crocodile à €
199.95, waarvan er worldwide slechts 2000 verspreid werden.

Een prachtig eindejaarsgeschenk !
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Cohiba White Cigarillos Mini en Club
Voor de nieuwe cigarillo Cohiba White Mini (€ 14.50 voor 20
stuks) en White Club (€ 17 .40 voor 20 stuks), hebben de
Cubaanse master-blenders een tabaksmengeling samengesteld
met een milde smaak en tegelijkertijd complexe aroma's. 

De prachtige White cigarillos zijn duidelijk zachter dan de
traditionele Cohiba-reeks.  Toch is men erin geslaagd het
authentieke karakter van de Cubaanse tabakken te behouden.

Het moderne, witte designdoosje weerspiegelt zowel de traditionele zorg als de nieuwe
trends, die in de Cubaanse sigarenwereld zijn ingezet. 
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Boeiende lectuur voor onze gealfabetiseerde klanten !
Vrijheid en Whisky à € 19.95
Aan de hand van oude en nieuwe whisky-labels schetst Stijn
Hiers het verhaal van de lange weg naar een eigen Schotse natie,
kwistig overgoten met het nodige Schotse levenswater.

Dit boek zal zowel Schotland-liefhebbers als whisky-lovers en
geschiedenis-gepassioneerden aanspreken.

Zeer origineel eindejaarsgeschenk !

 

De Complete Gids Gin & Tonic  à € 22.99
Gin tonic, de longdrink van de jaren 80 is hipper dan ooit. 
Frédéric Du Bois en Isabel Boons hebben een complete gin-
encyclopedie uitgebracht, waarin meer dan 60 gins en 20 tonics
in detail beschreven worden.  Daarnaast bevat dit boek nog een aantal originele gin-recepten. 

In uw zoektocht naar de ultieme gin-tonic is dit een onmisbare gids ! 

 

Havanoscope 2014 à € 20.00
Velen onder u zitten er al lang op te wachten : de nieuwe Havanoscope is binnen !  Deze zeer
complete sigarengids 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 gequoteerd. 
Deze gids is onontbeerlijk voor de echte aficionado op voorwaarde dat hij de taal van Molière
machtig is, want hij bestaat enkel in het Frans.
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Bestel nu uw exemplaar !  

Daarnaast hebben we nog altijd :
- It's Gin o'clock van Manuel Wouters à € 24.99
- Alejandro Robaina Tradition & Magnaminity  à € 33.00
- The world of the Habano à € 33.00
- The Cigar, from soil to soil van Didier Houvenaghel à € 30.00
- Whisky  Map Scotland XL (landkaart met distillery 's) à € 16.00 
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Arturo Fuente Rosado Sungrown Longfiller Sigaren
In de tabakswereld is de familie Fuente iconisch.  Afkomstig uit
Cuba en na omzwervingen door Nicaragua en Honduras, openden
zij in 1980 hun eerste sigarenfabriek met 7  werknemers op de
Dominicaanse Republiek.
Het Fuente imperium is inmiddels uitgegroeid tot een organisatie
met meer dan 2000 medewerkers in 6 fabrieken.  Het is een
nog steeds gemoedelijk "familie"bedrijf, waar de meest
gereputeerde sigarenmakers werkzaam zijn.  De opeenvolgende
generaties Fuente kunnen echt "innovators" genoemd worden ; dat bewijzen ze met de vele
verschillende, bijzondere sigarenlijnen, zoals bijv . de legendarische Opus-X serie.

De Rosado Sungrown reeks bestaat uit 3 stev ige modellen met een van 52 (à € 9.50), 54 (à €
10.90) en 56 (à € 10.20).  Fuente maakt hiervoor gebruik van een Ecuadoriaans "sungrown"
(gekweekt onder de blote hemel) dekblad, dat 8 jaar lang gerijpt heeft.  
Deze wrapper is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de zeer evenwichtige complexiteit van
smaken.

Zeer mooie sigaren met extreem zachte toetsen van cederhout en rozijnen. 

Een must voor aficionados van medium krachtige sigaren !

TERUG NAAR BOVEN

Blue Gin à € 39.00
 

 

Onze laatste ontdekking in de "boomende" gin-world komt uit
Oostenrijk.  De zeldzame graansoort Mulan samen met maïs en
kristalhelder water uit de Alm-riv ier zijn samen met de kleine
koperen distilleerketels verantwoordelijk voor het basisdistillaat
van deze bijzondere gin.

Bij de 2e en de 3e distillatie worden meer dan 27 botanicals uit
meer dan 10 landen samengevoegd.  Dit resulteert in een gin met
een fris, elegant en kruidig aroma met hints van jeneverbes,
citrus en zoethout. 

 

 

Deze gin heeft moeiteloos zijn weg gevonden naar de top van de
cocktail- en ginbars over heel de wereld.

Nu ook voor Verloo-klanten !
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Gratis rum proeven op 7 december bij Verloo
 

Op zaterdag 7 december tussen 13 en 17 u ontvangen wij u
graag voor een proeverij van Mount Gay rums uit Barbados. 

U kan kennis maken met 3 top-versies van dit assortiment,
waaronder de onovertroffen Cask Selection 1703 (€ 115.00). 
Het is een blend van spirits van tussen 10 en 30 jaar oud.  Een
buitenkans !

Opgepast !  Overconsumptie maakt u "gay" (vrolijk) !

TERUG NAAR BOVEN

Bruichladdich degustatie op 20 december
Om het nuttige aan het aangename te kunnen paren,
organiseren wij op vrijdag 20 december tussen 17 en 21 u een
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extra (gratis) degustatie van Bruichladdich whisky. 

Terwijl u samen met uw partner uw kerstaankopen doet bij Huis
Verloo kan u genieten van proevertjes van de befaamde Islay
distilleerderij Bruichladdich :

Bruichladdich Scottish Barley  à € 53.00
Bruichladdich Islay  Barley  2007 à € 59.00
Bruichladdich Port Charlotte à € 46.00
Bruichladdich Octomore à € 120.00
zullen voor u open staan.  Vooral de Octomore, de meest geturfde
whisky  ter wereld, moet u zeker geproefd hebben.

Spreek nu al af met vrienden en kennissen !
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Extra openingsuren voor uw eindejaarsaankopen
Om in alle rust uw eindejaarsaankopen te kunnen doen, zal het
Verloo-team op volgende momenten extra tot uw dienst zijn :

- geen middagsluitiing vanaf woe 18 december t/m 31 december
- open tot 21  u op vrijdag 20 december (Bruichladdich vanaf 17
u)
- open tot 18 u op zaterdag 21  december
- open van 10 tot 17  u op zondag 22 december
- open vanaf 10 u op maandag 23 december
- open tot 18 u op zaterdag 28 december
- open vanaf 10 u op maandag 30 december

Opgelet !   Huis Verloo zal gesloten zijn op woensdag 1 , donderdag 2, maandag 6 en dinsdag 7
januari 2014 !   In die eerste week van januari zijn we er dus enkel op vrijdag 3 en zaterdag 4
januari. 
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Activiteitenkalender
Vrijdag 22 november tussen 19 en 22.30 u - whiskyfestival (in te
schrijven op voorhand)

Vrijdag 6 december Cigar Academy (volzet !)

Zaterdag 7  december tussen 13 en 17  u Mount Gay  rumproeverij
- gratis

Vrijdag 20 december extra open tot 21  u - vanaf 17  u
Bruichladdich degustatie - gratis

Huis Verloo GESLOTEN op woensdag en donderdag 1 en 2
januari
Huis Verloo OPEN op vrijdag 3 en zaterdag 4 januari
Huis Verloo GESLOTEN op maandag 6 en dinsdag 7 januari

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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