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Beste lezer,

Ik heb deze week een ontdekking gedaan !
Met de kerstdrukte voor de deur bleek dat we dringend toe
waren aan "een nieuwe schaar". Mijn eerste reflex was
"samen met wat bureaumateriaal gauw online bestellen".
Maar toen zei Annemie iets over "de messenwinkel",
vlakbij de school van onze kleinkinderen.
Wat heb ik genoten van een bezoek aan deze prachtige
winkel !
Het feit dat een vriendelijk onthaal en een enthousiaste,
deskundige uitleg over een banaal (dacht ik tot dan toe)
gebruiksvoorwerp mij een commercieel orgasme bezorgde,
bestempelt mij waarschijnlijk tot vakidioot ... maar voor
mij is de wereld van messen en scharen opengegaan.
Ik wens onze fijne collega-specialist alvast heel goeie zaken
toe.
Ik hoop (samen met u ?) dat ik nog lang enthousiaste,
vakkundige collega's mag ontdekken, die een aankoop dat
"ietsje" meer geven. Ik hoop dat ik nog dikwijls vriendelijk
bij de hand genomen word door een verko(o)p(st)er, die
mij begeleidt doorheen een nieuwe wereld. En dan mag
het over fijnkost-charcuterie, herenkleding of scharen
gaan ... ik word graag gastvrij ontvangen en hartelijk
bediend !
Ik hoop dat u in deze geschenkenperiode veel leuke winkels
ontdekt. Samen met mijn team wil ik er blijven voor
gaan, zodat wij tot die categorie "middenstanders" mogen
behoren. Tot binnenkort !
Vanwege Annemie, Yvan, Rita, Christel en mezelf van
harte een deugddoende kersttijd en alvast een spetterende
start van een fantastisch 2014 !
Veel leesplezier!
Frank en het Verloo-team

Profiteer ervan en laat u niet verrassen !
Huis Verloo is extra open :
- op vrijdag 20 december tot 21 u (met van 17 tot 21 u gratis
Bruichladdich whisky proeven)
- op zaterdag 21 en zaterdag 28 december tot 18 u
- op zondag 22 december van 10 tot 17 u
- op maandag 23 en maandag 30 december vanaf 10 u
Vanaf woensdag 18 december t/m dinsdag 31 december sluiten we NIET tussen de
middag.
Huis Verloo is gesloten :
op woensdag 25 december
op woensdag 1 en donderdag 2 januari
op maandag 6 en dinsdag 7 januari
TERUG NAAR BO VEN

Macanudo Vintage 2006 met bijzonder bandje
Macanudo, de meest verkochte handgemaakte sigaar ter wereld
lanceert een nieuwe verrassende vintage sigaar.
De Macanudo Vintage 2006 - Cabinet Selection is een robusto
sigaar van 140 mm lang en ring 50.
Het binnengoed wordt gevormd door een blend van
Dominicaanse en Nicaraguaanse tabakken die zorgen voor een medium-body aromatische
rijkdom. Het San Andres (Mexico) omblad, dat wat kruidigheid toevoegt wordt omwikkeld met
een Connecticut shade dekblad van 7 jaar oud. Het verouderen van een dekblad geeft een iets
vollere en tegelijkertijd zachtere smaakervaring.
Deze sigaar wordt aangeboden in een luxe-cabinet van twaalf mooie sigaren met een metalen
ring, die dienst doet als sigarenbandje. Zeer origineel !
€ 12.00 per sigaar
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Stille Nacht van de Dolle Brouwers
Naar jaarlijkse traditie zijn we weer op zoek gegaan naar een
uitzonderlijk "biertje", dat uw donkere winteravonden kan
helpen opvrolijken. We kwamen deze keer terecht bij de Dolle
Brouwers uit Esen, die sinds enkele jaren met passie het
kerstbier "Stille Nacht" maken en met succes op de markt
brengen.
In 2005, 2007, 2010, 2011 en 2012 werd Stille Nacht verkozen
tot beste Belgische kerstbier.
De uitgave van 2013 is een amberkleurig, vol en hartig bier met 12 % alcohol en nagisting in de
fles. De geur heeft iets van karamel, appel en honing, vervolmaakt met enkele kruidig-bittere
toetsen. De smaak balanceert tussen zacht-bitter en donker-zoet, wat wellicht het gevolg is van
de witte kandij en de hopbellen uit Poperinge, die tijdens het brouwen toegevoegd worden.
Stille Nacht is een onbeperkt houdbaar bier voor bijzondere mensen voor bijzondere
gelegenheden.
Wij konden slechts 15 bakken bemachtigen (20 flesjes van 50 cl à € 2.85) ... reserveer dus snel
uw "kerstrantsoen".
TERUG NAAR BO VEN

Balmoral Royal Selection - Aficionado Edition
Dit is een sensationeel, betaalbaar en good-looking geschenk
voor de aficionado (= gepassioneerd liefhebber) van
handgemaakte sigaren.
Deze tasting-kit met 4 sigaren van diverse intrigerende blends
van de Balmoral Royal Selection reeks werd samengesteld om
rokers te helpen om op de juiste manier van een longfiller
sigaar te kunnen genieten. In een prachtige zwarte doos zitten :
een Claro Corona (mild bodied)
een Maduro Robusto (medium bodied)
een Reserva Toro (full bodied) en
een zeer aparte "multiwrapper" sigaar.
De laatste is een corona afgewerkt met 3 verschillende dekbladen, die als het ware aan elkaar
geplakt zijn en de sigaar 3 verschillende kleuren geven.
U maakt met deze sigaar een reis van Ecuador via Brazilië naar Nicaragua !
Bovenop het mooie sigarenschrijn, krijgt u nog een mapje met een keur aan
informatiedocumenten, die van u de ultieme sigarenkenner zullen maken.
- poster met productieprocessen, origine van tabakken, modellen en kleuren van sigaren
- tasting-guide met verklarende woordenlijst van het sigarenjargon en leidraad bij het
beoordelen van een sigaar
- etiquetteboekje met informatie over hoe met respect sigaren keuren, voorbereiden en
degusteren
- tasting-notes boekje waarin u zelf uw commentaar over sigaren kan optekenen.
Deze tasting-kit moet je onder de kerstboom (laten) leggen !
€ 35.00
TERUG NAAR BO VEN

Clynelish 1997 - Wilson & Morgan
Wilson & Morgan is een onafhankelijke whisky -bottelaar, die al sinds 1992 een
uitgelezen selectie Schotse malt whisky 's op de markt brengt. Zijn whisky 's
worden pas gebotteld op het toppunt van hun rijping en zijn over heel de wereld
enkel te vinden in de gespecialiseerde handel en in sterrenrestaurants.
Deze versie Clynelish 1997 is een zeer uitzonderlijke release (enkel voor België).
Het vat nr. 6494 was licht beschadigd en vertoonde een kleine lekkage. Omwille
van de zeer bijzondere kwaliteit van de spirit werden er op aandringen van de
Belgische importeur toch nog 180 flessen van gebotteld.
Wij zijn dan ook heel fier u deze klassieke, heldere Cly nelish te kunnen aanbieden.
Een uitzonderlijk intense, smaakvolle whisky ... onze aankoper Yvan, werd er
zowaar ly risch van :
Dit is de perfecte Clynelish ervaring ! De bijenwas, het fruit (pompelmoes,
perziken, meloen), de vanille, de marsepein en de mineralen zijn erg aromatisch
en perfect met elkaar verweven.
Een ronduit heerlijk mineraliteit ( natte stenen en een even natte grasmat) optimaliseert de
ervaring tot bij de finish, waar in de lange geoliede afdronk het bittere en het zoete harmonieus
hand in hand gaan. Zaaaaalig !!!
€ 55.00
TERUG NAAR BO VEN

Bolivar Poderosos - Edición Limitada
converted by Web2PDFConvert.com

Vanaf zaterdag 14 december (deze week dus nog !) kan u bij Huis
Verloo de unieke sigaar "Edición limitada Bolivar Poderosos"
verkrijgen. Het is een beperkte release van slechts 2000 stuks
alleen voor België en Luxemburg geproduceerde Cubaanse
longfiller sigaren.
Simon Bolivar, el libertador, was een succesvol LatijnsAmerikaans vrijheidsstrijder, die ook vandaag nog bewonderd en
verheerlijkt wordt als één van de belangrijkste leiders en helden uit de geschiedenis van de
"Americas".
Het is dan ook niet verwonderlijk dat een Cubaanse sigarenreeks in 1901 naar Bolivar genoemd
werd. Het zijn "full strenght" sigaren met tabakken uit de "premium" Vuelta Abajo regio in
Cuba.
Poderoso is het Spaanse woord voor krachtig, invloedrijk, machtig.
De Bolivar Poderosos is dan ook een indrukwekkende, krachtige, full-bodied sigaar, die alle
verwachtingen van haar naam waarmaakt. Het grote piramide-model (figurado Rodolfo 180
mm - ring 54) wordt gepresenteerd in een mooie, afgeronde en luxueus geverniste cederhouten
kist en kost € 20.20.
Dé sigaar voor elke aficionado om in stijl van oud naar nieuw te gaan !
TERUG NAAR BO VEN

Gin Bulldog
Bulldog gin werd gelanceerd in 2006, het jaar van de hond.
Bulldog gin wordt 4 keer gedistilleerd en is daardoor zeer zuiver.
Vers water uit Wales vermengd met 12 kruiden (waaronder
drakenoog, lotusbladeren, lavendel, klaproos en amandelen) uit 8
verschillende landen geven de uiteindelijke speciale "stoere"
smaak.
De naam Bulldog is geïnspireerd op de onconventionele "Britse
Bulldog", Winston Churchill. In 2008 werd Bulldog gin verkozen
tot spirit of the y ear.
De zwarte fles met de ruige halsband met "studs" accentueert
het dominante, viriele karakter van de Bulldog gin.
Prachtig cadeau voor een "echte" man ! € 35.00
TERUG NAAR BO VEN

The Griffin's Special Edition 2013
We hebben enkele kisten van de "The Griffin's Special Edition
2013 - Club Series" voorradig. Dit is eens te meer een juweel
van de hand van Henrik Kelner, het brein achter dit ondertussen
bekende en zeer gewaardeerde longfiller sigarenmerk.
De perfecte afwerking van zowel de sigaar zelf als van de
presentatie weerspiegelen de Zwitserse "Private Club" sfeer,
waarin deze sigaar zijn roots vindt. Zij is opgebouwd rond een
blend van Dominicaanse Olor, San Vicente en Piloto
tabakken. Het omblad is afkomstig uit de Yamasa-vallei, waar ook Davidoff de beste tabakken
teelt voor zijn krachtige sigaren. Het dekblad komt uit Ecuador, dat omwille van zijn klimaat de
ideale voedingsbodem is voor aromatische "wrappers".
Dat deze onovertroffen toro-sigaar kan aangeboden worden voor slechts € 11.70 ... is mij een
raadsel !
TERUG NAAR BO VEN

Lampes Berger, p..... en humidors
U had het misschien al geraden ... het derde woord in deze titel
gaat over de mooie voorwerpen, die pijprokers vullen met hun
geliefkoosde tabak. Helaas zorgen moderne
computerbeveiligingstechnieken ervoor dat ik dat woord niet
voluit kan schrijven ... of ik word onverbiddellijk naar de Spamhel of erger verbannen.
Ik wilde u alleen maar laten weten dat wij naar aanleiding van
de eindejaarsfeesten ons assortiment rokersbenodigdheden, zoals Lampes Berger, aanstekers,
asbakken, p....., etuis en humidors, aanzienlijk hebben uitgebreid en aangevuld.
Kom gerust kijken, keuren en kiezen !
TERUG NAAR BO VEN

Bowmore - Signatory Vintage 2000
Bowmore is een Schotse Islay single malt whisky. Het eiland
Islay ligt ten zuidwesten van Schotland. De distilleerderij is in
1779 gebouwd en is de oudste "legale" whisky distilleerderij op
het eiland.
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De 13 jaar oude Bowmore met zijn natuurlijk kopergele kleur is er
een van de un-chillfiltered Collection van Signatory Vintage ;
er zijn slechts 286 flessen van gebotteld.
Un-chinfiltered wil zeggen dat de whiksy niet gefilterd werd op
lage temperatuur, waardoor hij meer aroma krijgt en je de
nevelen van de Schotse moerassen kan ziet ronddwalen in de fles.
Turf is een constante in de Bowmore releases, maar is zelden
dominerend. Vandaar zijn reputatie als de meest evenwichtige
van de peated Islay 's.
Deze Bowmore is een echt pareltje : romig, medicinaal en
moutig met aroma's van vanille, noten en ietwat ziltig. Hij
wordt opgefrist met tonen van limoen en rabarber en aroma's
van geroosterde noten, honing en florale tonen vervolledigen
het bouquet. De afdronk is lang, aangenaam en romig. De turf
is duidelijk aanwezig, maar blijft op de achtergrond.
Heerlijk ! € 48.00
TERUG NAAR BO VEN

Dannemann Moods Mini Double Filter
Dannemann Moods is in Nederland onder de naam
"Schimmelpenninck" onbetwist marktleider in het segment van
de kleine cigarillos.
Fijn, elegant en gesofistikeerd : dat zijn de kenmerken, die bij mij
opkomen bij Mini Moods Double Filter. Dit fijne, slanke sigaartje
rookt bijzonder licht door zijn dubbele filter, zijn unieke
mengeling van Sumatra en Brasil tabakken en de subtiele
toevoeging van vanille aroma.
Deze cigarillo is ideaal voor de 10 minuten break en kost slechts € 2.70 voor een doosje met 10
sigaartjes.
TERUG NAAR BO VEN

Zalig Kerstfeest
Gelukkig Nieuwjaar !
TERUG NAAR BO VEN
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