RHESTR WIN
Gwin Gwyn
Bin

1

Potel

13.50

La Mariquita White, Fernando Castro
Valdepeñas, Sbaen

Afal gwyrdd, bricyll a mymryn o fango yw’r prif arogleuon yn y gwin aromatig, ffres hwn. Gwin plaen, llawn ffrwythau sy’n gadael blas dymunol yn y geg.

2

14.50

Chardonnay, Homeward Bound
De-ddwyrain Awstralia

Gwin bywiog ac afieithus, gyda blas ffrwythau carreg gwyn a blas sitrws i orffen. Arogleuon trofannol o felon ac eirin gwlanog sy’n ychwanegu gwead a
dyfnder.

3

15.00

Chenin Blanc, Stormy Cape
De Affrica

Chenin ifanc a sionc o Dde Affrica. Mae arogleuon afal gwyrdd blasus yn cymysgu gyda granadila i greu’r gwin adfywiol penigamp hwn.

4

15.50

Pinot Grigio, Il Molo
Veneto, yr Eidal

O liw gwellt, gydag arogl blodeuog dwys a chymeriad ac arogl ffrwythau gwyrdd aeddfed. Mae'r tonau mwynau di-ildio yn cydbwyso’r asidedd, ac yn
ychwanegu craster sych.

5

18.00

Melodias Torrontes, Trapiche
Mendoza, yr Ariannin

Blas bywiog, aromatig ac adfywiol, gyda melodi o flasau blodeuog a throfannol sy’n arwain at flas hyfryd o ysgafn a melys i orffen. | Yn addas i feganiaid

6

19.50

Sauvignon Blanc, Mack & Collie
Marlborough, Seland Newydd

Gwin Sauvignon llysieuog, llachar sy’n gyforiog o asidedd cras a blasau sitrws siarp. O ran arogl, mae rhai arogleuon ffrwythau trofannol yn dod i’r amlwg,
gan ychwanegu dyfnderoedd o granadila a melon at y gwin.

Gwin Rosé
Bin

7

Potel

13.50

La Mariquita Rose, Fernando Castro
Valdepeñas, Sbaen

Mae arogleuon ffres, ychydig sbeislyd o fefus gwyllt yn arwain at flas esmwyth a melys llugaeron a mafon sydd newydd eu malu. Gwin rosé gyda swyn
gwirioneddol.

8

14.50

White Zinfandel, Desert Rose
California, UDA

Arogl ffrwythau, gydag elfennau o fefus a sitrws dwys. Zinfandel gwyn ysgafn ac adfywiol, sy’n gorffen yn llyfn ac yn felys.

Gwin Coch

Bin

9

Potel

13.50

La Mariquita Red, Fernando Castro
Valdepeñas, Sbaen

Mae’r gwin yn arwain gydag arogl dwys, yn llawn ceirios duon a chasis a dyfnderoedd cynnil o dybaco a pherlysiau sych. Gwin crwn iawn, yn llawn
ffrwythau ac yn urddasol, gyda blas sy’n aros am gyfnod hir.

10

14.50

Shiraz, The Citrus Tree

Awstralia

Gwin dwfn a chyfoethog, mae gan Citrus Tree Shiraz arogleuon o geirios coch a du, a blas meddal a gweadog ar y daflod sy’n diferu â ffrwythau tywyll
blasus, awgrymiadau o siocled a naws fywiog o sbeis.

11

15.50

Malbec, Bodegas Santa Ana
Mendoza, yr Ariannin

Gwin o liw coch bywiog gydag arlliwiau fioled. Mae arogleuon dwys ffrwythau megis eirin a cheirios, yn gytbwys yn y geg, ac yn gorffen yn feddal ac yn
neis.

12

17.50

Merlot, Longue Roche
De-orllewin Ffrainc

Gwin meddal a chain â chymeriad ffrwythau damson aeddfed, gyda thannin cynnil, sy’n gorffen yn hir ac urddasol.

13

18.00

Pinot Noir, Viñamar
Dyffryn Casablanca, Chile

Gwin cytbwys a chynnil, sy’n diferu o nodweddion ceirios, llugaeron a mefus, wedi’u cyfuno ag arlliw o goffi a ffa cacao. Blas ffrwythau ac yn llawn sudd
ar y daflod.

14

19.50

Monte Llano Tinto Rioja, Ramón Bilbao
Rioja, Sbaen

Gwin syml a hawdd ei yfed, gydag arogleuon cynnil cyrens duon a mafon aeddfed sy'n arwain at daflod ffres a strwythuredig, gorlawn o aeron coch.

Ffis a Champagne
Bin

15

Potel

19.50

Prosecco, Tosti
Veneto, yr Eidal

Yn ysgafn, gyda phersawr o ellyg, afalau a ffrwythau sitrws. Mae’r daflod gras sydd bron yn sych yn cynnig blas ffres a llawn ffrwythau, sy’n cael ei wella
gan ychydig o flas mwynau yn chwyrlïo.

16

19.50

Rosé Moscato, Tosti
Piemonte, yr Eidal

Lliw llachar a gwridog, gydag arogl sy’n llawn ffrwythau ac yn aromatig. Mae’r pefriogrwydd yn bur ac yn daer, gan greu gwin cain a nodweddir gan
arwyddion o aeron coch a cheirios duon.

17

Brut Baron De Marck Gobillard

32.50

Champagne, Ffrainc

Champagne pur, meddal, â nodweddion ffasiynol. Mae ei ffrwythau yn ffres ac yn apelgar, yn byrlymu o afalau a lemonau. Mae arwyddion dyrchafol o
brioche wedi'i bobi'n ffres yn ychwanegu cymhlethdod ac ansawdd at daflod ardderchog o gytbwys.

Diodydd Byrlymog ar Gyfer Gwleddoedd
Bin

Potel

18

15.00

Bianco Spumante, Dedicato
Veneto, yr Eidal

Gwin lliw melyn gwellt llachar gyda phefriogrwydd pur iawn a thaer. Mae arogleuon blodeuog cryf yn llawn awgrymiadau aromatig rhosynnau. Yn ffres,
ysgafn ac yn berffaith gytbwys yn y geg.
Gallai diodydd ar y rhestr hon gynnwys sylffidau, glwten neu gynhyrchion llaeth. Gofynnwch i aelod o staff os oes angen arweiniad arnoch.

Vegan

