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NEUADD
GYNADLEDDA

Mae’r Neuadd Gynadleddau yn ofod mawr, 
amlbwrpas, ac yn ddigon mawr ar gyfer 160, neu ei llenwi’n 

hawdd gyda 30 o bobl. Os oes angen ystafell ar gyfer 
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, lansio cynnyrch, 

digwyddiad rhwydweithio neu waith tîm arnoch gall y 
Neuadd Gynadleddau ei osod mewn unrhyw ffordd at eich 

anghenion. Mae’n cynnwys sgrin taflunydd 5m a thaflunydd 
wedi’i osod ar y nenfwd yn ogystal â system sain a 

chyfarpar clyweled integredig.

HANNER 
DIWRNOD

8YB- 12.30YH 
1YH-6YH 

£242

DIWRNOD 
LLAWN

8YB- 6YH

£385

Defnydd allweddol o'r Neuadd 
Gynadledda, 4 ystafell ar wahan a 
2 ystafell ymgynghori, am £750 y 

diwrnod a arbed dros £170!

Cysylltwch gyda ni i logi 
neu wiriad argaeledd 

01492 574 574

DEFNYDD 

ALLWEDDOL



Gliniadur i'w 

llogi o  

£15DIWRNOD 
LLAWN

8YB- 6YH

£115

DIWRNOD 
 LLAWN

8YB- 6YH

£40- £45

HANNER 
DIWRNOD

8YB- 12.30YH 
1YH-6YH 

£30 - £35

Mae swît 4, 5 a 7 efo digonedd o olau 
naturiol yn ffrydio fewn i ystafell 
amlbwrpas syn berffaith i gyfarfodydd 
neu hyfforddiant mewn unrhyw osodiad. 
 
Mae swît 2 ychydig fwy ac yn gydiedig i'r 
Neuadd Gynadledda, ond ar gael fel 
ystafell ar wahân 

Swît 2, 4, 5 & 7

Swît 1 & 3
Angen lle llai i weithio neu cynnal 
cyfweliad, cyfarfod tim neu ymgynghoriad i 
ffwrdd o'r swyddfa gyda Wi-Fi am ddim? 
Rydym efo ystafelloedd syn ffitio'r gofyn 
efo lle i 6 o bobl

HANNER 
DIWRNOD

8YB-12.30YH 
1 YH-6YH

£82.50

*Nid yw’r prisiau’n cynnwys TAW



Te, 
Coffi 
& Byrbrydau

 COFFI HEARTLAND 
 RHOSTWYR COFFI CONWY

CYNNYRCH LLAETH AMGEN AR GAEL, GOFYNNWCH

 
“Yn cael ein gyrru gan frwdfrydedd am goffi â blas
anhygoel. Rydym o hyd yn chwilio am darddiadau

newydd a’u samplu gyda gwahanol broffiliau
rhostio i ddarganfod blasau unigryw sydd gan pob

ffa i'w cynnig. '' 

Alergeddau, bwyd heb lwten, 
sodiwm isel, heb lactos, figan, halal 

neu ddewis iach arall... rhowch 
wybod i ni ac fe wnawn ni weithio 
gyda’r cwmni arlwyo i ddiwallu’ch 

anghenion penodol.

TE, COFFI & TE LLYSIEUOL 
 
TE, COFFI, TE LLYSIEUOL & BISGEDI 
 
TE, COFFI, TE LLYSIEUOL & CHACENNAU 
 
SUDD FFRWYTHAU FFRES 
 
BYRBRYD FFRWYTHAU & CHNAU IACH

£1.50yp 
 

£1.75yp 
 

£3.50yp 
 

£0.49yp 
 

£1.50yp



Cacennau Danaidd 
 
Rhôl cig moch / selsig 
 
Bwffe Brecwast  
Cacennau Danaidd, myffins, iogwrt a topins 
blasus o ranola, ffrwythau ffres, cnau, hadau a 
mêl  
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Plat o Gig 
Plât mawr o ham, cig eidion a thwrci cartref gyda phicls a siytni  
 

Platiad o Gaws
Dewis o gawsiau o safon, ffrwythau ffres a chnau Ffrengig, cracyrs 
a bara gyda menyn, picls a siytni

Platiad Gwerinwr
Platiad blasus o bastai porc, ham cartref, caws, picls a bara ffres

Platiad y Canoldir
Ham, Twrci a chigoedd ffres y Canoldir wedi’u halltu gyda bara, 
menyn, olew olewydd a dipiau balsamig

Platiad o Ffrwythau
Dewis eang o ffrwythau ffres wedi’u torri a’u cadw’n gyfan
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*o £4.25 y pen

£2.50yp 
 
£3.75yp 
 
 
 
 
£6.50yp



Tatws a Chennin, Cnau Menyn, Moron a Choriander, 
Tomato a Pherlysiau Eidalaidd neu Lysiau 
£3.75yp 

CINIO YSGAFN

Brechdanau, rholiau a wrapiau ar fara gwyn neu fara gwenith 
cyflawn, creision, cacennau cartref, plât o ffrwythau ffres, a 
sudd ffrwythau....  
 £5.25yp

Cinio Ysgafn | gan Mrs Buffet

Cinio Ysgafn | gan Country Taste

Cinio Ysgafn | gan Stein's
Brechdanau: dewis o fara ffres wedi’u llenwi gyda:- ham wedi’i 
rhostio mewn mêl (rhai mewn mwstard), wy a mayonnaise 
Hellmann’s, caws Cheddar gyda thomato (rhai gyda siytni nionyn 
coch), tiwna gyda mayonnaise lemwn a phupur. Wrapiau:- caws 
hufennog a ham, cymysgedd tri chaws, cyw iâr, bacwn a 
mayonnaise. Garnais salad. Creision. Dewis o ffrwythau ffres a 
chacennau cartref.... 
£6.50yp 

Dewis o frechdanau a rholiau gwyn a bara gwenith cyflawn, 
wrapiau bach tiwna, Creision, amrywiaeth o gacennau blasus a 
phlât o ffrwythau ffres a sudd ffrwythau.... 
£5.70yp

Cawl & rôl | bwyd cartref blasus!
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CINIO BWFFE MAWR
Cinio Mawr | gan Mrs. Buffet

Dewis o frechdanau a rholiau gwyn a bara gwenith cyflawn, wrapiau bach 
tiwna, creision, amrywiaeth o gacennau blasus a phlât o ffrwythau ffres... 
Ychwanegwch 3 dewis arall: 
Goujons cyw iâr, darnau cyw iâr wedi’u ffrio, pasteiod porc, rholiau selsig, 
pasteiod cig bychain, (dewis llysieuol ar gael), tarten sawrus (ll), dewis 
Asiaidd a dipiau (ll) neu ddewis dwyreiniol a dipiau (ll).... 
£6.90yp

Cinio Mawr | gan Country Taste

Brechdanau, wrapiau a rholiau, Rholiau selsig cartref, tarten lysiau a chaws 
mediteranaidd, bruschetta gyda thomato, nionyn coch, basil a chaws gafr, 
Plât mediteranaidd, cacennau cartref, Plât o ffrwythau ffres, iogwrt a sudd 
ffrwythau. Dewis iach: amnewidiwch y rholiau selsig a’r darten lysiau a 
chaws am sgiwerau tsili melys, llysiau a chaws.... 
£7.00 yp

Brechdanau moethus ffres gyda chig eidion a marchruddygl hufennog, 
ham wedi’i rostio mewn mêl, caws Cheddar a siytni nionyn coch, wy a 
mayonnaise Hellmann’s, tiwna. Dewis o deisennau crwst ffres – rholiau 
selsig, caws feta a siytni betys, stroganoff madarch hufennog. Tatws 
newydd wedi’u rhostio mewn perlysiau, coleslaw cartref. 
Dewis o gacennau cartref.... 
£7.50 yp

Cinio Mawr | gan Steins



clasurol
£24.95 y pen + TAW 

clasurol a mwy

Te, Coffi & Te Llysieuol 

£29.95 y pen + TAW 
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Mae’r pecynnau wedi cael eu dylunio i wneud bywyd ychydig yn 
haws. Mae pob pecyn yn cynnwys llogi ystafell, offer AV, Siart 
troi, WiFi a nwyddau swyddfa mynychwyr a rhai o bethau 
ychwanegol eraill, AC, mae gennych yr hyblygrwydd i addasu i’ch 
anghenion penodol gosod ac amseroedd

Sudd Ffrwythau, Te, Coffi & 
Te Llysieuol 

Wrth Gyrraedd

Te & Coffi, 
Te Llysieuol & Bisgedi 

Cinio ysgafn (Mrs Buffet)  
gyda sudd ffrwythau 

 

Egwyl Bore

Cinio

Cinio Mawr (Mrs Buffet) 
gyda sudd ffrwythau

Te, Coffi, Te Llysieuol 
& Bisgedi 

Egwyl Prynhawn

Te & Coffi, 
Te Llysieuol & Bisgedi 

Te, Coffi, Te Llysieuol 
& Cacennau 

Mae angen lleiafswm ac mae hyn yn amrywio'n dibynnu ar ba ystafell 
sy'n ofynnol.  Gofynnwch am fwy o wybodaeth



CANOLFAN FUSNES CONWY, FFORDD Y GYFFORDD, 
CYFFORDD LLANDUDNO LL31 9XX 
 
I'r Gorllewin o'r A55 (O gyfeiriad Bae Colwyn/ Gaer) 
·Trowch oddi ar yr A55 ar ffordd ymadael Deganwy     A546 
a Chonwy A547 (Cyffordd 18) 
·Ar dop y ffordd ymadael, gadewch y gylchfan ar y   trydydd 
troad 
 
I'r Dwyrain o'r A55 (O gyfeiriad Bangor / Caergybi) 
·Trowch odi ar y A55 ar ffordd ymadael Deganwy A546  a 
Chonwy A547 (Cyffordd 18) 
·Ar dop y ffordd ymadael, gadewch y gylchfan ar y 
 troad cyntaf 
 
Ar ol yr A55 
·Ar y gylchfan nesaf gadewch ar y trydydd troad (i’r   safle  
sy’n cynnwys Cineworld, McDonalds a KFC) 
·Cymerwch y troad ar chwith a dilyn y ffordd i lawr 
·Canolfan Fusnes Conwy yw’r adeilad mawr glas syth   o’ch 
blaen 

Os ydych chi'n teithio o 
bell i ffwrdd, mae gennym 
gysylltiad da gan y ffordd, 

y rheilffordd, yr awyr a'r 
môr. 

 
Mae meysydd awyr 

Manceinion a Lerpwl 
ychydig awr i ffwrdd a 
Porthladd Caergybi, 45 

munud i ffwrdd yn darparu 
fferi rheolaidd o Iwerddon. 

 
Gallwch fod yn Llundain 
mewn tair awr ar y trên. 

 
Ac mae'r A55 a'r A483 yn 
ymestyn y rhanbarth yn 

syth i rwydweithiau 
traffyrdd y DU, gan 

gynnwys yr M53, M56 ac 
M6.

Mae gennym barcio am 
ddim ar y safle, a lle 

parcio ychwanegol yn y 
maes parcio Pizza Hut 

gerllaw

YMHOLIDAU AC ARCHEBU 
T: 01492 574574 

E: canolfanfusnes@conwy.gov.uk 
www.canolfanfusnesconwy.com


