
Niblenni 

Olewydd  £4 

Croen cig moch gyda chetshyp afal £3 

Bara gwledig gyda menyn Cymraeg ac olew olewydd a balsamic  £3 

Pop corn arbennig y brîf gogydd £2 

I gychwyn 

Parfait cyw iâr gyda granola sawrus, crostini a siytni £6 

Cawl y dydd gyda bara foccicia cartref a menyn wedi chwipio £5 

Gorgimwch tempura mawr gyda nwdls Thai a saws tsili melys £8 

Terrine gar o gig moch gyda puree o afal granny smith, afal taffi bach a salad croen cig moch £7 

Salad Groeg  gyda thomato, caws feta, ciwcymbr, olewydd , nionod coch a saws olewydd £6 

Sgolopiau gyda phorc bol creisiog, puree cnau menyn a rhesins wedi piclo £10 

Salad ceasar Cyw iâr o’r gridyll gydag wy fuarth lleol, gyda letysen little gem,croutons a siafion o gaws 

parmesan. ( ar gael i gychwyn am £6 neu yn brif gwrs am £11) 

 

 

Y brîf ddigwyddiad 

Cyw iâr wedi rhostio yn y badell gyda thatws dauphinoise , ffa Ffrenig, a saws Dianne £14 

Byrger Cymraeg wedi creu efo cig eidion Wagyu gyda caws Collier cheddar, sglodion wedi coginion 

yn y croen, dip mwstard a choleslaw £12 

Curry Tikka llysieuyn cartref gyda reis sydd wedi stemio a bara gwastad cynnes £10 

“Sgod a Sglods” ffiled o benfras mewn cytew cwrw, sglodion tew o waith llaw, pys gleision, saws Tar-

tar a lemon £12 

Cig coes o gig oen Cymraeg sydd wedi coginio dros 12 awr gyda thatws wedi fwgu, creision panasen, 

saws gwin coch a rhosmari a gel o saws mint £18 

Risotto tomato gyda nionyn y gwanwyn, caws parmesan, blagur pys ac olew basil £11 

Lasagne cig eidion cartref gyda bara garlleg salad a sglodion wedi coginion yn eu crwyn £11 

Hyrddyn llwyd o’r badell gyda pak choi, gorgimwch mawr garlleg, a linguine leim a tsili £16 

Stecen 

Mae ein cig eidion i gyd yn lleol ag yn cael ei weini gyda thomato wedi pobi, sglodion tew o 

waith llaw, madarch a berwr y dŵr 

10oz syrlwyn £18 

10oz “ rib eye” £18 

Ychwanegwch saws Dianne am £2, Pupur £2 £ caws glass £2 

 Ychwanegol 

Sglodion £3, sglodion wedi coginion yn y croen £3, llysiau tymhorol £3, salad, bara garlleg £4 


