
Bwyty 
Morels 



Mae  ein cogyddion dan hyfforddiant mor 
hoff o’u bwyd â chi. Dewch  i fwynhau’r 
prydau blasus sy’n cael eu paratoi a’u  

gweini gan ein  myfyrwyr. 
 
Dewch i Morels ein bwyty cyfeillgar a braf, i 
flasu prydau traddodiadol  a rhanbarthol, 

wedi’u paratoi gan ddefnyddio’r cynhwysion 
mwyaf  ffres posib. Mae yna rywbeth i’ch 

temtio bob amser, o gyrsiau cyntaf  ysgafn, i 
brif gyrsiau swmpus a phwdinau bendigedig. 

 
Mae’r gwasanaeth rhagorol a’r prisiau teg, 

ynghyd â’r bwyd bendigedig  a’r dewis 
helaeth o win, gyda’i gilydd yn cynnig profiad 

bwyta  gwirioneddol ddymunol. 

Croesio I fwyty Morels 

Ein myfyrwyr sydd wedi ennill gwobrau 

Pan nad ydynt yn y bwyty, y gegin neu’r ystafell ddosbarth, byddwch  yn aml yn 
dod o hyd i’n myfyrwyr yn cymryd rhan mewn cystadlaethau  sgiliau - nid yn unig 

mae hyn yn helpu i wella eu sgiliau ond mae hefyd yn codi eu hunan-barch i’w 
helpu i ddod yn weithwyr arlwyo  proffesiynol hyderus y dyfodol. 

 

Oriau agor Morels Bwyty 

Rydym ar agor ar ddydd Mawrth, dydd Mercher, dydd Iau a dydd  Gwener 
12:15pm ar gyfer cinio. Amser tymor yn unig. 

 
Gallwn ddarparu ar gyfer hyd at 40 o bobl ar nosweithiau Mercher  drwy  

drefniant ymlaen llaw (o leiaf 20) - cysylltwch â ni i gael gwybod  mwy ac i 
drafod eich gofynion penodol. 

Gall yr holl fwydlenni newid heb rybudd 
 





2 gwrs £9.50   3 chwrs £10.50 

Mae pris y fwydlen yn cynnwys te a choffi 

 

Dydd Mawrth i dydd Gwener 

14 - 17 Ionawr  &  25 - 28 Chwefror 

 

Cawl y Dydd y Cogydd 

Madarch wedi eu llenwi, caws Perl Las, pupur wedi rhostio au gratin 

 

***** 

Eog wedi rhostio, crwst lemwn a pherlysiau, saws gwin gwyn 

Bourguignon Cig Eidion 

Risotto Pys a mintys 

 

***** 

Pwdin cyrens, saws lemwn a chroen candi 

Crème brûlée Merlyn, bisgedi brau 

Dydd Mawrth i dydd Gwener 

21 - 24 Ionawr  &  10 - 13 Mawrth 
 

Cawl y Dydd y Cogydd 

Goujons Cyw Iâr, mayonnaise lemwn 

 

***** 

Corbenfras mwg wedi potsio, sbigoglys, wŷ wedi potsio a saws caws 

Chasseur Cyw Iâr 

Cassoulet llysiau, crwst perlysiau mewn  

 

***** 

Crymbl afal carmel, crème anglaise 

Tarten siocled chwerw ganache bonbons 



2 gwrs £9.50   3 chwrs £10.50 

Mae pris y fwydlen yn cynnwys te a choffi 

 

Dydd Mawrth i dydd Gwener 

28 - 31 Ionawr  &  17 - 20 Mawrth 

 

Cawl y Dydd y Cogydd 

Silod mân mewn pupur, salad roced, mayonnaise garlleg wedi rhostio 

 

***** 

Eog mewn crwst filo steil Asiaidd, saws dipio soi a sinsir 

Iâr Gini, madarch y Goedwig, saws hufen sieri 

Gnocchi, saws pesto a chreision parmesan  

 

***** 

Cacen gaws fanila wedi pobi, surop clementin 

Proffiteroliau, crème patisserie a saws siocled  

 

Dydd Mawrth i dydd Gwener 

4 - 7 Chwefror  &  24 - 27 Mawrth 
 

Cawl y Dydd y Cogydd  

Caws Perl Wen wedi ffrio, siytni afal, dail gyda dresin  

 

***** 

Celog wedi'i serio mewn padell, ffa gwynion, tomato wedi rhostio a saws chorizo 

Porc wedi rhostio, saws afal stwffin nionyn a saets, grefi rhôst 

Wellington madarch, teim a jus gwin coch  

 

***** 

Pwdin bara a menyn gyda marmalêd oren, cwstard fanila 

Tiramisu 



Hanner tymor Dydd Mawrth 18fed –21ain Chwefror 

2 gwrs £9.50   3 chwrs £10.50 

Mae pris y fwydlen yn cynnwys te a choffi 

 

Dydd Mawrth i dydd Gwener 

11 - 14 Chwefror  &  31 Mawrth - 3 Ebrill  

 
Cawl y Dydd y Cogydd 

Fricassee madarch, ciabatta wedi tostio  

 

***** 

Sgiwer eog a courgette, finegrét tomato 

Gwlash porc, paprica a chorizo, reis pilaf 

Tarten Gaws Perl Wen a chennin  

 

***** 

Tarten afal gyda sglein, hufen Chantilly 

Crepe suzette, hufen iâ fanila cartref 

Dydd Mawrth i dydd Gwener 

3 Mawrth - 6 Mawrth 
 

Wythnos Gymreig  
 

Cawl Llysiau  

Soufflé bara lawr wedi pobi ddwywaith 

Pobgorn cocos, salad pwdin gwaed  

***** 

Coes cig oen wedi rhostio, grefi rhosmari 

Brithyll Cymreig wedi ffrio mewn padell, cennin hufen  

Selsig Bro Morgannwg 

***** 

Pwdin bara brith a menyn, saws wisgi Penderyn 

Poset Merlyn, cacen gri fach 



 
Tea Prynhawn 

 
 

Gan ddechrau 13eg Ionawr– 18 fed Mai 
 

Byrddau dydd Llun 2pm 
 
 

Cwrdd a ni am Te Prynhawn blasus iawn, 
 

£8.95 pob person. 
 

Detholiad o frechdanau, 
 

sconau, hufen wedi'u clotio a cadwraeth. 
 

 Mae bychanau bach, 
 

 cogyddion yn pobi o'r dydd. 
 

 Eich dewis o de neu goffi 
newydd ei falu. 

 
 

Cysylltwch a ni am wybodaeth 
 

I archebu lle cysylltwch â ni ar 01495 333496 



Cysylltu â ni / Ffôn : 01495 333496     
Ebost/: morels@coleggwent.ac.uk 

  www.coleggwent.ac.uk/morels    

 Bwyty Morels, Campws Crosskeys 
 Coleg Gwent,  Bloc C, Ffordd Risca, NP11 7ZA 
              

Sut i gyrraedd Bwyty Morels 
 
Gyda char 
O Risga 
Ewch heibio mynediad y coleg nes i chi gyrraedd y goleuadau traffig. Trowch i’r chwith wrth y 
goleuadau traffig. Cymerwch yr ail droad i’r chwith ar Stryd Cobden a dilynwch y ffordd hon 
nes i chi gyrraedd mynediad y coleg, trowch i’r chwith i faes parcio’r coleg, mae bloc C o’ch 
blaen. Mae Bwyty Morels ar y llawr cyntaf. 
 
Gyda char 
O Drecelyn 
Ewch tua’r de ar yr A467, ar ôl oddeutu 4 milltir trowch tua’r B4591. Trowch i’r dde wrth y go-
leuadau traffig (pont y rheilffordd ar eich chwith) a dilynwch yr uchod. 
 
Gyda char 
O’r M4, cyffordd 24 
Dilynwch yr arwyddion i Dŷ-du. Gadewch y gylchfan gyntaf tuag at gyfeiriad yr A467. Wrth y 
bedwaredd gylchfan, trowch tuag at y B4591. Trowch i’r dde yn y gyffordd gyntaf i gyrraedd 
Crosskeys. Trowch i’r dde wrth y goleuadau traffig. Cymerwch yr ail droad i’r dde ar Stryd Cob-
den, dilynwch y ffordd hon nes i chi gyrraedd mynediad y coleg, trowch i’r chwith i faes parcio-
’r coleg, mae bloc C o’ch blaen. Mae Bwyty Morels ar y llawr cyntaf.  
 
Ar dren 
Mae’r orsaf drenau gyferbyn â mynediad y coleg gyda threnau rheolaidd i Lynebwy a 
Chaerdydd. 
 
Ar fws 
Mae gwasanaeth bysiau rheolaidd yn gweithredu o Gasnewydd a Choed-duon i du allan i’r co-
leg. 


