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Beste lezer,

Zo goed als sokken !
Le produit doit être source de joie et procurer le même
bonheur au fabricant, au vendeur et au client.  Si seuls le
fabricant et le vendeur, à l'exception du client, sont satisfaits
du produit ... l'entreprise a alors manqué à son devoir."

Toen Annemie en ik laatst in Parijs waren ontdekte ik een
Japans winkeltje in "Le Marais".  In de mooiste Japanse
kaligrafie (en met Franse vertaling) stond bovenstaande
bedrijfsfilosofie op het uitstalraam.  Ik heb dit voor u vlotjes
even uit het Japans vertaald. Verder voeg ik er geen
sarcastische, humoristische of ironische bedenkingen aan toe,
want deze verklaring staat voor alles wat ik met Huis Verloo
steeds betracht heb en wat ik u ook samen met de Davidoff-
groep naar de toekomst toe beloof na te streven.

"Het product moet een bron van vreugde zijn en
hetzelfde geluk bezorgen aan de fabrikant, aan
de verkoper en aan de klant.  Als alleen de
fabrikant en de verkoper, maar niet de klant,
voldaan zijn over het product, dan heeft het
bedrijf in zijn plicht gefaald."

PS : De Japanse firma die deze slogan uitdraagt, maakt ...
sokken. 

Veel leesplezier!
Frank en het Verloo-team

Brunch "de macho's van Verloo"
Zondag 6 september is het zover.  De 2e grote Verloo-brunch zal
plaatsvinden in het zonovergoten 's Gravenwezel om 10 u. 
We starten met een glaasje heerlijke bubbels en schuiven daarna aan
voor een uitgebreid ontbijtbuffet met broodjes, koffiekoeken, koffie,
thee, chocolade, kazen, fijne vleeswaren, eiergerechten en desserts. 
We eindigen voor de liefhebbers met een lekkere borrel en/of een
sigaar bij de koffie. 

Omdat je tegenwoordig al een beetje "macho" moet zijn om toe te geven dat je houdt van de geneugten
des levens, organiseren we voor de echte "macho's van Verloo" nog een fotoshoot op een Harley
Davidson.  Je foto kan je achteraf bij Verloo in de winkel bekomen.

Maak er een uitstap van en bezoek nadien het leuke, gezellige event "Wezel Culinair" op dezelfde
locatie.  Huis Verloo is daar overigens heel het weekend aanwezig. 

http://huisverloo.createsend1.com/t/r-e-ftdtjc-l-r/
http://huisverloo.createsend1.com/t/r-u-ftdtjc-l-y/
http://huisverloo.createsend1.com/t/r-u-ftdtjc-l-j/
/t/r-fb-ftdtjc-l-t/?act=wv


www.wezelculinair.be  

Graag zo snel mogelijk uw plaats voor de brunch reserveren via tel.  03 238 08 64 of e-mail 
info@huisverloo.be   Deelname in de onkosten bedraagt € 22.00 per persoon.  

TERUG NAAR BOVEN

Mini Cigarillos Nicaragua Davidoff
De Davidoff Nicaragua lijn is één van de grootste recente
succesverhalen in de wereld van de handgemaakte sigaren geweest. 

Davidoff lanceert nu ook een mini cigarillo, waarin de smaak
hoofdzakelijk bepaald wordt door Nicaraguaanse tabakken.  Het is
een première voor kleine sigaartjes.  De kruidige peperigheid van het
Nicaraguaans binnengoed wordt op een sublieme manier in balans
gebracht door toevoeging van een beetje Dominicaanse tabak en
door het gebruik van een Sumatra omblad. 

Deze uitgekiende blend maakt van Davidoff Mini Cigarillo Nicaragua
een smaakvolle cigarillo met een ronde en intense smaakbeleving.  De sigaartjes zijn verpakt in
doosjes van 20 stuks en kosten € 15.00.  Om u de gelegenheid te geven kennis te maken met dit
volledig nieuwe segment van kleine sigaartjes, zijn ze tijdelijk ook verkrijgbaar in stijlvolle, zwarte
doosjes van 5 stuks à € 3.75. 

Probeer deze unieke, nieuwe smaakbeleving !  

TERUG NAAR BOVEN

Sharish Blue Magic Gin
U hebt zeker al kennis gemaakt met "Sharish".
Sharish gin is een vrij nieuwe Portugese gin in een prachtige fles. 

De klassieke versie wordt gedistilleerd met enkele typische Zuiderse
botanicals en vruchten, zoals de "Bravo de Esmolfe" appel,
citroenverbena, koriander, citrus, vanille en kaneel.  Vooral de appel geeft duidelijk de heerlijke geur
en de zachte, aangename smaak van deze gin.

Wij hebben de hand kunnen leggen op enkele flessen van een nieuwe, gelimiteerde versie : Sharish
Blue Magic.  Deze nieuwste creatie is verrassend door zijn blauwe kleur en geeft frisse smaken van
framboos en aardbei.  De blauwe kleur wordt bekomen door de Clitoria Ternatea, een kruidachtige,
opvallend blauwe plant - beter gekend als "kittelbloem". 

De kleurstof in de bloem reageert onmiddellijk wanneer de gin in contact komt met tonic : hij evolueert
dan naar een intrigerende, roze cocktail.  Sharish Blue Magic presenteren is dan ook een spektakel op
zich. 

Deze lekkere, toegankelijke, zoete gin zou best dé knaller van deze na-zomer kunnen worden.

€ 46.00

TERUG NAAR BOVEN

A. Flores 1975 Gran Reserva Corojo
In februari namen wij de sigaar Half Corona van A. Flores in assortiment.  Uw oordeel en mijn
zakencijfer zorgen er voor dat we nu een tweede model - robusto - uit deze reeks kunnen aanbieden. 

Net als zijn kleinere voorganger heeft deze sigaar een geolied, donker koffiekleurig Dominicaans
Corojo dekblad.  Het binnengoed vormt een geslaagd huwelijk tussen aromatische tabakken uit de
Dominicaanse Republiek en uit Nicaragua. 
Peper, hout en koffie zijn de smaaktoetsen, die de bovenhand voeren.   

http://huisverloo.createsend1.com/t/r-l-ftdtjc-l-i/
mailto:info@huisverloo.be


Een mooie aanwinst voor wie van een stevige sigaar houdt. 

€ 12.50

TERUG NAAR BOVEN

The Glenlivet 18 y Signatory Vintage
De historie van The Glenlivet begint
in de illegaliteit.  Jarenlang werd de
whisky zonder vergunning gestookt. 
King George IV bezocht in 1822
Schotland en vroeg toen al naar
deze fantastische dram.  Twee jaar
later kreeg de distilleerderij als
eerste een vergunning om whisky
legaal te distilleren in het dal van de
rivier Livet.  Ze is vandaag
uitgegroeid tot één van de grootste
distilleerderijen ter wereld. 
The Glenlivet staat garant voor zijn
uitmuntende kwaliteit en is niet voor
niets "The Single Malt that started it all". 

Voor de Glenlivet  1996 Signatory Vintage selecteerde men een mooi 1st fill sherrybutt (een sherryvat
dat voor de eerste keer hervuld wordt met whisky), waarop hij 18 y heeft kunnen rijpen. 

Het resultaat is fantastisch !  Zachte, crèmige smaken van noten, gedroogd fruit en honing en een
subtiele ondertoon van eikenhout.  Deze whisky was zo uitzonderlijk dat hij prompt werd opgenomen in
de veelgeprezen unchillfiltered collection van Signatory Vintage.

Er werden slechts een 400-tal flessen van deze uitzonderlijke single malt gebotteld : zorg ervoor dat er
een in uw kast belandt.

€ 76.00

TERUG NAAR BOVEN

Zaterdag 26 september Dag van de Klant
Op zaterdag 26 september doen wij naar aloude traditie weer mee
met de Dag van de Klant, een jaarlijkse topper in de Verloo-agenda. 

Dit jaar plannen we een gin-fiesta.  Vanaf 11 uur kan u bij Verloo 2
verschillende gin-tonic cocktails gratis komen proeven. 

Op de stoep installeren we een "rokersterras" en onze legendarische
gastvrijheid en een stralende zon maken het feest compleet !

Feest !   Van 11 tot 17 u - Iedereen welkom ! 

TERUG NAAR BOVEN

Buffalo Trace bourbon
De Amerikaanse bourbon-whiskey onderscheidt zich niet alleen qua
schrijfwijze van zijn Europese voorouder, de (Scotch) whisky, maar
ook door de manier waarop hij gemaakt wordt.

Whiksy wordt traditioneel uit gerstemout gestookt, terwijl de
immigranten in de nieuwe wereld hoofdzakelijk rogge en mais
gebruiken voor de bereiding van hun "vuurwater". 



Het aandeel mais bedraagt bij bourbon-whiskeys in navolging van de Amerikaanse wet minstens 51
%.  Pas na twee jaar rijping in gebrande eikenhouten vaten wordt het distillaat gebotteld.

Als eerbetoon aan de bizons en de ruige, onafhankelijke geest van de pioniers, die deze machtige
dieren richting westen volgden, is de Buffalo Trace Kentucky Straight Bourbon Whiskey gecreëerd.
Met grote toewijding, respect voor het verleden en een onbevreesd innovatievermogen overleeft de
distilleerderij al meer dan 2 eeuwen ; overstromingen, branden, tornado's en zelfs de drooglegging
heeft deze distilleerderij getrotseerd. 

Deze whiskey heeft een diepe amberkleur, is erg complex met tonen van vanille en bruine suiker. 
Hij heeft een aparte kruidigheid, die het eikenhouten vat verraadt.  Hij is soepel met een grote
intensiteit en een lange afdronk. 

Haal de cowboy in je naar boven en probeer deze bourbon !

€ 28.00

TERUG NAAR BOVEN

Sir Winston Churchill Davidoff
In onze vorige nieuwsbrief hebben we de nieuwe Davidoff sigarenlijn
"Sir Winston Churchill" uitgebreid aangekondigd.

Vandaag hebben velen onder u hem al een eerste keer kunnen
degusteren.  Het panel van "El Gusto" testte eveneens deze nieuwe
sigaar en riep prompt de module "The Statesman - robusto" uit tot
"El Gusto's favourite". 

Vraag bij ons het laatste nummer van dit magazine voor genieters
(gratis !) en match uw ervaringen met die van "professionele" testers !

€ 16.30

TERUG NAAR BOVEN

Rumproeverij dinsdag 29/09 om 20 u
Stijn Hiers is één van de weinige Nederlandstalige rumspecialisten. 
Hij heeft zijn eigen rum-blog en publiceerde reeds verschillende
boeken over spirits.

Op dinsdag 29 september nodigen wij u uit op een rumavond met
deze interessante, boeiende verteller.  U zal 6 verschillende rums
kunnen proeven, waarbij Stijn u alle geheimen en anekdotes zal
vertellen.  Hij heeft gezegd dat er ook gloednieuwe zullen bij zijn.

Schrijf hiervoor nú in via telefoon 03 238 08 64  of  e-mail  info@huisverloo.be

€ 25.00 per persoon

TERUG NAAR BOVEN

Activiteitenkalender
In grote lijnen ligt onze kalender voor het najaar 2015 vast.  Hou toch zeker ook onze facebookpagina
(word NU onze vriend !), onze volgende nieuwsbrieven en onze website in het oog, want wellicht
komen er nog activiteiten bij. 

Vrijdag(avond) 4, zaterdag 5 en zondag 6 september zijn wij permanent aanwezig op Wezel Culinair in
's Gravenwezel - gratis 

Zondag 6 september om 10 u - Verloo brunch en fotoshoot - € 22.00 - vooraf in te schrijven

mailto:info@huisverloo.be


Zaterdag 26 september tussen 11 en 17 u - Dag van de Klant - Gin en
sigaren - gratis

Dinsdag 29 september om 20 u - rumavond met 6 rums - € 25.00 -
vooraf in te schrijven

Maandag 12 oktober om 20 u - sigarenavond met Ronny Vermeylen -
€ 25.00 - vooraf in te schrijven

Vrijdag 16 oktober tussen 18 en 20.30 u - meet & greet met de master
distiller van de Indische whiskydistilleerderij Amrut - gratis

Zaterdag 24 oktober tussen 13 en 17 u - whiskyproeverij - gratis

Vrijdag 20 november tussen 19 en 22.30 u - whiskyfestival - € 20.00 - vooraf in te schrijven

Dinsdag 24 november om 20 u - Davidoff avond "Black II" - € 25.00 - vooraf in te schrijven

Donderdag 3 december om 20 u - Ireland, homeland van de whiskey - o.a. Teeling - € 25.00 - vooraf in
te schrijven

Vrijdag 18 december - extra open tot 21 u met tussen 16 en 21 u spirits-tasting - gratis

Zondag 20 december - extra open tussen 11 en 17 u

TERUG NAAR BOVEN

Huis Verloo
Amerikalei 158A - 2000 Antwerpen - Tel 03 238 08 64 - Fax 03 238 74 97.

e-mail: info@huisverloo.be - www.huisverloo.be
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