
PRETSEL WEDI’I BOBI’N FFRES A SAWS DIPIO CAWS 
CWRW CREFFT CYNNES    (495 kcal  3.95
Yn wych gyda Best Bitter

CALAMARI HALEN A PHUPUR  6.25
Gyda saws dipio tsili melys (283 kcal)

Yn wych gyda Lager Crefft Legend 

CORGIMYCHIAID MAWR WEDI’U DAL YN WYLLT GYDA 
GARLLEG  6.50 
Wedi’u ffrio mewn menyn garlleg,  
gyda bara surdoes (361 kcal)

Yn wych gyda Chwrw Golau Americanaidd

NACHOS CWRW DIPIO B&K WEDI’U LLWYTHO   6.25
Gyda guacamole, salsa ffres, hufen sur, jalapeños a  
phot o saws dipio caws cwrw crefft cynnes 

(581 kcal)

Yn wych gyda Chwrw Golau Americanaidd

SGLODION HALLOUMI  6.25  
Gyda saws dipio mayo chipotle a winwns coch picl (545 kcal)

Yn wych gyda Chwrw Euraidd

PENNAU LLOSG BOLA MOCH MWG 6.50 
Gyda saws Beer-B-Cue melys a gludiog a shibwns (494 kcal)

Yn wych gyda Stowt Crefft 8am

PATATAS BRAVAS  5.75 
 Ynghyd â’n saws tomato paprica mwg  
a basil creisionllyd (432 kcal)

Ychwanegwch chorizo am £1 (130 kcal)

Yn wych gyda Best Bitter 

QUESADILLA MADARCH,  GUACAMOLE A CHAWS  5.50
Tortilla blawd wedi'i lenwi â madarch wedi'i ffrio,  
guacamole a chaws Monterey Jack, wedi’i weini  
gyda hufen sur a salsa ffres (407 kcal)

Yn wych gyda Chwrw Golau Americanaidd 

ADENYDD CYW IÂR LLAETH ENWYN 6.50  
Wedi’u ffrïo yn arddull de’r UDA cyn cael eu troi a’u trosi yn 
eich dewis saws: 
BYFFLO SBEISLYD gyda chaws glas wedi’i friwsioni a shibwns 
(888 kcal)

BEER-B-CUE MWG gyda winwns creisionllyd a phersli 
(817 kcal)

SAWS COREAIDD GLUDIOG gyda hadau sesame a choriander 
(819 kcal)

Yn wych gydag IPA Trofannol

ADENYDD BRESYCH CREISIONLLYD 6.50 
Wedi’u gweini gyda saws dipio o’ch dewis:
BYFFLO SBEISLYD  gyda chaws glas wedi’i friwsioni a shibwns 
(515 kcal)

BEER-B-CUE MWG  gyda winwns creisionllyd a phersli 
(440 kcal)

SAWS COREAIDD GLUDIOG  gyda hadau sesame a choriander 
(434 kcal)

Yn wych gydag IPA Trofannol 

CAWS BURRATA  6.50
Burrata Eidalaidd gyda thomatos hanner sych, basil a letys oen 
â diferion dresin lemwn a basil (340 kcal) 

Yn wych gydag Icon Craft Pilsner

FALAFEL BETYS BACH  5.95
Gyda hwmws harissa mwg a winwns coch picl (280 kcal)

Yn wych gydag IPA

MADARCH COREAIDD CREISIONLLYD WEDI’U FFRIO  5.75
Madarch Gwastad ac Wystrys mewn cytew hadau sesame 
creisionllyd gyda saws Coreaidd gludiog (314 kcal)

Yn wych gydag IPA Trofannol

SARDÎNS CERNYWAIDD WEDI’U GRILIO 6.25
Wedi’u gweini gyda letys oen â diferion dresin  
lemwn a basil (489 kcal)

Yn wych gyda Chwrw Euraidd

Prydau Bach

ar gael o Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn • holwch i weld ein bwydlen o gynhwysion heb glwten

BwydlenBwydlen
3 phlât bach am £16.50

DRWY’R DYDD 
LLUN-IAU
TAN 5PM 

GWENER-SADWRN

Yn unol â’r gyfraith, rhaid i ni roi gwybod i chi bod “Angen tua 2000kcal ar oedolion bob dydd”, ond gan eich bod yn oedolyn, rydych chi siŵr o fod yn gwybod hynny’n barod :)
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10owns O STECEN RIBEYE  17.95  (960 kcal)

8owns O STECEN FFOLEN  14.50  (739 kcal)

Cig eidion gorau wedi’i aeddfedu am 14 diwrnod gyda thomatos 
bach wedi’i rostio, madarch cap gwastad, sglodion tew a letys oen
Ychwanegwch saws puprennau am £1 (103 kcal)

Yn wych gyda Stowt Crefft 8AM

PYSGOD MEWN CYTEW IPA Y BRAGWR A SGLODION 12.50
Hadog yr Atlantig o ffynonellau cynaliadwy yn ein cytew IPA
gyda sglodion trwchus, pys stwnsh, picl dil  
a saws tartar cartref (999 kcal) 
Yn wych gyda Chwrw Euraidd neu Lager Crefft Legend

HALLOUMI MEWN CYTEW IPA Y BRAGWR 
 A SGLODION  12.50
Halloumi mewn cytew IPA gyda sglodion trwchus, pys stwnsh, 
 picl dil a saws tartar cartref  (1196 kcal)  
Yn wych gyda Chwrw Euraidd neu Lager Crefft Legend

ASEN BOLA MOCHYN MWG 15.75
Asen ddiasgwrn trwy fwg derwen yn ein saws Beer-B-Cue gludiog, 
gyda sglodion yn eu crwyn, india corn a ffa barbeciw  (1025 kcal) 
Yn wych gydag IPA

PEI STECEN, STOWT A MADARCH B&K 12.50
Gyda thatws stwnsh mwstard hufennog, llysiau gwyrdd y 
gwanwyn,  winwns creisionllyd a grefi cwrw euraidd (1078 kcal)

Yn wych gyda Best Bitter 

TEISENNI PYSGOD EOG A HADOG MWG 14.25
Dwy deisen eog a hadog mwg o’r Alban, wedi’u llenwi â chaws 
cheddar a mozzarella, wedi’u gweini â sbigoglys, ynghyd ag wy 
wedi’i botsio a saws hollandaise (976 kcal)

Yn wych gyda Chwrw Golau Americanaidd

COESGYN HAM BAFARAIDD CYFAN 17.95
Siancen mochyn wedi’i brwysio’n araf, gyda thatws stwnsh 
mwstard hufennog, sauerkraut a grefi cwrw euraidd (1119 kcal)

Yn wych gyda Best Bitter

MAC A CHAWS Y BRAGWR  11.50
Wedi’i wneud gyda’n saws caws cwrw crefft, gyda  
ciabatta garlleg wedi’i dostio a letys oen ffres (1068 kcal)

Ychwanegwch jalapeños am 50c (4 kcal)

Ychwanegwch gig moch brith mwg creisionllyd am £1(52 kcal) 
Yn wych gyda Lager Crefft Legend  

PARSEL FFILO PWMPEN CNAU MENYN A FFACBYS  11.95
Pwmpen cnau menyn â chwmin gyda ffacbys cymysg mewn 
crwst, ar wely o fadarch cap gwastad a sbigoglys, gyda grefi 
cwrw euraidd a llysiau gwyrdd y gwanwyn (522 kcal)

Yn wych gyda Chwrw Euraidd 

SALAD ASIAIDD LLAWN LLES 10.95
GYDA CHYW IÂR TSILI MELYS (486 kcal)

GYDA CHYW IÂR FIGAN TSILI MELYS (422 kcal)

Quinoa a reis brown, brocoli rhost, coriander, pupur coch, 
winwns coch, rhuddygl a letys, wedi’u troi yn ein dresin 
Asiaidd ynghyd â hadau sesame a blodyn haul, shibwns a 
rhubanau moron
Yn wych gydag Icon Craft Pilsner 

POWLEN BWDHA  11.50
Salad quinoa, reis brown a chêl, gyda falafel betys bach, 
puprynnau coch a brocoli wedi’u rhostio, 
hwmws harissa mwg, salsa tomatos a 
letys oen (441 kcal) 
Yn wych gydag IPA Trofannol 

Prif Gyrsiau

RHWBIAD CLASUROL B&K 
(1142 kcal / 1582 kcal)

Gyda sglodion garlleg, brocoli 
rhost, grefi cyw iâr moethus ac aioli

BEER-B-CUE 
(1218 kcal / 1703 kcal)

Gyda sglodion yn eu crwyn,  
india corn a ffa barbeciw 

BYFFLO SBEISLYD 
(1232 kcal / 1717 kcal)

Gyda sglodion yn eu crwyn,  
india corn a ffa barbeciw

Ein pryd unigryw wedi’i drwytho mewn cwrw; rydym yn rhostio cywion ieir buarth cyfan o Brydain yn ein rhwbiad sych 
arbennig, ac yn eu cadw’n frau a llaith drwy eu stemio dros dun o’n Cwrw Golau Americanaidd 

Mae cwrw APA neu IPA yn gyfuniad gwych i’n Cyw Iâr Tun Cwrw

Cyw Iâr Tun CwrwCyw Iâr Tun Cwrw
chwarter cyw iâr 11.25•  hanner cyw iâr 13.95

BYRGYR CYW IÂR LLAETH ENWYN 11.75
Cyw iâr wedi'i ffrio yn arddull de’r UDA, tomatos bach a 
mayo chipotle  (1170 kcal)

Dewiswch yr opsiwn sbeislyd  
(saws byfflo a jalapeños) 75c (63 kcal)

Ychwanegwch gaws Monterey Jack am £1 (189 kcal)  
Yn wych gyda Lager Crefft Legend

BYRGYR CIG OEN Y DWYRAIN CANOL  12.95
Byrgyr 6 owns o gig oen sbeislyd ynghyd â hwmws harissa 
mwg, winwns coch picl, mintys ffres a thomatos sych  (1179 kcal) 
Yn wych gydag IPA

BYRGYR PLANHIGION B&K   11.75
Byrgyr soia wedi’i ffermio mewn dull cynaliadwy, gyda chaws 
mwg applewood, winwns wedi’u brwysio mewn Beer-B-Cue a 
mayo chipotle figan  (1023 kcal)

Yn wych gyda Chwrw Golau Americanaidd

BYRGYR PLANHIGION COREAIDD GLUDIOG   12.95
Byrgyr planhigion gyda madarch Coreaidd  
wedi’u ffrio, saws tsili melys, coriander ffres,  
pupur coch, winwns coch a mayo Coreaidd  (1166 kcal)

Yn wych gydag IPA Trofannol

Gyda sglodion yn eu crwyn a ffa barbeciw  
Uwchraddiwch i Sglodion Tatws Melys am 50c

Mae ein byrgyrs cig eidion i gyd wedi’u gwasgu â llaw

Cig moch brith mwg  (52 kcal)  � � � � � � � � � � � 1.00        
Madarch Gwastad   (50 kcal) � � �1.00       Stilton 

Long Clawson   (103 kcal)  � � � � � � � � � � � � � 1.00  
Caws Monterey Jack   (189 kcal) � � � � � � � � 1.00        

Wy wedi Ffrio   (136 kcal) � � � � � � � � � � � � � � 1.00
Byrgyr Cig Eidion 3 owns ychwanegol (209 kcal) � 1.50

Ychwanegwch rai o’r rhain at eich byrgyr...

 
BYRGYR CAWS DWBL B&K11.75
Dau fyrgyr cig eidion 100% o Brydain gyda saws caws cwrw 
crefft, caws Monterey Jack, picl dil a saws byrgyr B&K  (1248 kcal) 
Ychwanegwch gig moch brith mwg am £1 (52 kcal)

Yn wych gyda Chwrw Golau Americanaidd

BYRGYR Y BRAGWR  12.95
Dau fyrgyr cig eidion 100% o Brydain gyda winwns 
“Beer-B-Cue” wedi’u brwysio, cig moch brith mwg, 
caws Monterey Jack a thomatos bach (1060 kcal)

Yn wych gyda Best Bitter

BYRGYR DELI EFROG NEWYDD  12.95 
Dau fyrgyr cig eidion 100% o Brydain gyda phastrami wedi’i dorri 
â llaw, caws Monterey Jack, picl dil a mayo mwstard  (1466 kcal)

Yn wych gyda Chwrw Euraidd 

byrgyrsbyrgyrs

SGLODION  
Sglodion yn eu Crwyn (290 kcal)
Sglodion Tew  (343 kcal) 
Tato Melys*  (290 kcal)
*tâl ychwanegol o 50c  

CYLCHOEDD WINWNS 
Y BRAGWR MEWN 
CYTEW IPA   
(291 kcal)

CIABATTA 
GARLLEG  (261 kcal)

MAC A CHAWS  
AR YR OCHR   (449 kcal)

ASENAU INDIA CORN   (121 kcal)

SALAD OCHR   (58 kcal)

FFA BARBECIW   (189 kcal)

Platiau ochr 3.50

Yn unol â’r gyfraith, rhaid i ni roi gwybod i chi bod “Angen tua 2000kcal ar oedolion bob dydd”, ond gan eich bod yn oedolyn, rydych chi siŵr o fod yn gwybod hynny’n barod :)

PB1 PB1

 

BRECHDAN DELI EFROG 
NEWYDD  6.95
Pastrami wedi’i dorri â llaw, caws cheddar 
wedi’i grilio, mayo dijon a dil picl  (703 kcal)

Yn wych gydag Icon Craft Pilsner 

HALLOUMI A JAM TSILI   6.50
Halloumi wedi’i grilio gyda phuprynnau 
wedi’u rhostio â thân, tomatos bach ffres, 
hwmws harissa mwg a roced  (599 kcal) 
Yn wych gydag IPA Trofannol

BYS PYSGOD  6.50
Hadog yr Atlantig o ffynonellau  
cynaliadwy yn ein cytew cwrw gyda 
 saws tartar (569 kcal)

Yn wych gyda Lager Crefft Legend 

CYW IÂR, AFOCADO A BASIL 6.50
Cyw iâr wedi'i dynnu, mayo,  
afocado a basil (940 kcal)

Yn wych gydag Icon Craft Pilsner

CLWB B&K 6.50
Cyw iâr wedi'i dynnu, mayo, tomatos 
bach, letys a chig moch brith mwg 
creisionllyd (910 kcal) 
Yn wych gyda Chwrw Golau Americanaidd 

Brechdanau SurdoesBrechdanau Surdoes
Ar gael o Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn tan 5pm • Ychwanegwch sglodion am £1.50

Unrhyw frechdan a choffi  

£6.95   
Ar gael yn ystod yr wythnos tan 5pm 

Y cyfan wedi’u gweini ar fara tost ffres
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GOFYNNWCH I WELD EIN BWYDLEN I BLANT NEU  
EIN BWYDLEN CYNHWYSION HEB GLWTEN

  Prydau Llysfwytaol Prydau Figan 
 Gallai rhai bwydydd gynnwys olion cnau neu gynnyrch llaeth.  

Holwch aelod o’n criw am ein rhestr o alergenau.

Sganiwch i gael gwybodaeth  
alergenau a maethol

Ychwanegir tâl 
gwasanaeth dewisol o 

10% at eich bil
 •

Mae 100% o’r tips  
yn mynd i’r tîm

CACEN GAWS UNIGRYW B&K WEDI’I PHOBI
Cacen gaws fanila wedi’i phobi gyda chompot  
mefus, Pimm’s a mintys  (474 kcal)

CWCI SIOCLED BELGAIDD 
A CHEIRIOS MORELLO 
Ynghyd â hufen iâ fanila a chompot 
ceirios Morello  (814 kcal)

TARTEN SIOCLED A MAFON
Gyda coulis mafon a hufen iâ pistasio (577 kcal)

 Gofynnwch am hufen iâ fanila figan yn lle 

PEI MERINGUE LEIM
Gyda coulis llus  (370 kcal)

CHURROS
Wedi’u gweini’n gynnes gydag ychydig o sinamon a siwgr, 
gyda phot o saws Nutella cynnes (335 kcal)

SYNDI SIOCLED TRIPHLYG A CHARAMEL HALLT
Haenau o hufen iâ siocled, toes cwci siocled Gwlad Belg, talpiau 
brownie, saws caramel hallt  a hufen wedi’i chwipio  (947kcal)

PWDIN TAFFI GLUDIOG
Gyda hufen iâ fanila (604 kcal) neu gwstard (610kcal)

Mae cwrw stowt/du yn gweddu’n hyfryd i siocled. Mae cwrw gwenith yn berffaith gyda ffrwythau. 
Mae ein IPA Trofannol hefyd yn ddewis ysgafnach i fynd gyda’n pwdinau.

Pwdinau  5.50

cinio rhost
1/2 CYW IÂR TUN CWRW BUARTH  •  OCHR ORAU’R ROWND CIG EIDION O BRYDAIN

LWYN PORC O BRYDAIN   •  PARSEL FFILO PWMPEN CNAU MENYN A FFACBYS  
Mae’r holl brydau rhost yn dod gyda thatws rhost creisionllyd, llysiau tymhorol wedi'u rhostio â rhosmari a garlleg, 

pwdin Sir Efrog cartref a grefi blasus

Ar gael drwy'r dydd bob dydd Sul

BRAGDY 
YDYN NI

CWRW FFRES 
AR BOB ADEG

IECHYD
DA!

GWNAWN GWRW 
AR Y SAFLE

MAE’N BLASU’N 
WELL

Gellir cyfnewid cardiau rhodd am 
 Brofiadau, bwyd, diod, casgenni bach i 
fynd â nhw adref, nwyddau a mwy
Ar gael wrth y bar neu ar-lein www.brewhouseandkitchen.com/shopcardiau rhoddcardiau rhodd

Yn unol â’r gyfraith, rhaid i ni roi gwybod i chi bod “Angen tua 2000kcal ar oedolion bob dydd”, ond gan eich bod yn oedolyn, rydych chi siŵr o fod yn gwybod hynny’n barod :)
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