Bwydlen Nadolig 2018
Dewisiwch un or dewisiadau
I ddechrau
Cawl y gaeaf
Cawl moron, pannas a chennin gyda chreision pannas wedi ei weini gyda rôl fara rystig
(Cynnwys: Glwten)

Terîn ham
Gweinir gyda phicalili a bara sirdoes wedi ei dostio
(Cynnwys: Glwten. Sylffwr deuocsid, mwstard)

Tarten fadarch a garlleg hufennog
Gweinir gyda dail salad a bara crystiog cynnes
(Cynnwys: Glwten, llaeth)

Prif brydau
Brest Twrci
Tatws wedi eu rhostio mewn braster gwydd, selsig mewn blanced o facwn, tatws mash,pwdin swydd efrog, stwffin cnau castan a theim,
llysiau tymhorol a sudd rhost cyfoethog
(Cynnwys: Glwten, sylffwr deuocsid, llaeth,cnau)

Samon gyda chrwst lemon a chranc wedi ei bobi yn y ffwrn
Tatws mâl a broccoli gyda saws menyn a lemon
(Cynnwys: llaeth)

Brisged Eidion wedi ei goginio’n araf
Stribedi o gig moch, nionod bach, botymau madarch, tatws rhost, pwdin swydd efrog, ffa gwyrdd a sudd gwin coch
(Cynnwys: Glwten, sylffwr deuocsid)

Caserol sgwash cnau menyn, sbigoglys a madarch gwyllt
Broccoli a thatws

Pwdinau
Pwdin Nadolig traddodiadol
Gyda saws brandi
(Cynnwys: Glwten, cnau, llaeth)

Panna Cotta
Gyda bisgedi frau
(Cynnwys: Glwten, llaeth)

Cacen gaws Nadoligaidd
Gyda hufen iâ fanila
(Cynnwys Glwten, llaeth, cnau)

Salad ffrwythau ffres

I orffen
Mins peis cartref
Teisen siwgr
Te Tetley & Columbian Coffi
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(Cynnwys: Glwten, cnau, llaeth)

Termau ac Amodau Archebu
Nadolig 2018
Rhydym agen blaendal o £5 y person er mwyn archebu lle.
Bydd angen talu’r swm ddyladwy bythefnos cyn y dyddiad.
Bydd angen i drefnydd eich parti gasglu a chyflwyno’r archebion bwyd a’r
arian. Ni fyddwn yn derbyn archebion a thaliadau gan unigolion.
Byddwn yn hapus i ad-dalu unrhyw berson sydd ddim yn medru mynychu,
cyn belled a bod rhybudd wedi ei roi i ni cyn 9:30am ar y fore’r parti. (Telir
unrhyw arian yn ôl ar ddiwrnod y parti)
Awgrymwn yn gryf i drefnydd y parti gadw rhestr o ddewis bwyd phob person,
gyda chardiau enwau wedi nodi’r dewisiadau. Nid yw costau gwasanaeth
wedi ei gynnwys yn ein prisiau.
Mae’r amodau yma wedi eu gosod er mwyn sicrhau bod eich archeb a’r
digwyddiad yn rhedeg yn esmwyth ac na fydd unrhyw un yn cael ei adael heb
bryd o fwyd neu wedi derbyn y dewis anghywir.
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Andrea ar 01286 673604 neu
ebostiwch ni ar reception@black-boy-inn.com
Prisiau
Dyddiau coch

3 Chwrs - £24.00, 2 Gwrs - £20.95 or 1 Gwrs - £16.95

Dyddiau Glas

3 Chwrs - £20.95, 2 Gwrs - £17.25 or 1 Gwrs - £12.50

Dyddiau melyn

3 Chwrs - £16.95, 2 Gwrs - £14.95 or 1 Gwrs - £11.95

Eisteddiadau
Ar ddyddiau prysur, byddwn yn eistedd mwy nag un pharti adeg cinio/swper
nos a byddwn yn eich hysbysu wrth i chi archebu lle. Ar y dyddiau hyn
byddwn angen clirio y byrddau ar ol i chi orffen eich pryd olaf gyda ni.
Byddwch hefyd yn ymwybodol os gwelch yn dda, pe byddwch yn cyrraedd ar
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gyfer yr ail eisteddiad, y gallwn ofyn i chi gymryd diod wrth y bar os na fydd y
byrddau’n gwbl barod ar eich cyfer.
~ December 2018 ~
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Bwydlen Diodydd*
Archebwch ymlaen llaw a gellir arbed ££££
Bwced o 5 Corona

£15

Dwy botel o Prosecco 75cl

£45

Dwy botel o Siampên 75cl

£55

Potel o Siampên Crystal

£175

Potel o Dom Perignon

£120

Potel o Sieri

£25

Potel o Sourz- gwyrdd neu geirios

£25

Prynnwch 3 potel a win y Tŷ am £43, dewis o win gwyn/coch/rhosliw gyda arbediad o £8

*Prisiau archebu ymlaen llaw yw’r prisiau hyn yn unug ac nid ydynt ar gael ar y
noson.
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