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16 Mawrth 2021 

Cais am wybodaeth. 

Diolch am eich cais, a ddaeth i law ar 24 Chwefror, pan wnaethoch ofyn: 

Can you provide me with an up to date Food and Drinks menu for the Senedd 
communal members' bar/restaurant area together with the actual cost to Senedd 
members. 

Gweler ein hymateb i'ch cais isod. 

Mae ystâd y Senedd wedi bod ar gau ers mis Mawrth 2020 oherwydd pandemig COVID-
19, a dim ond nifer gyfyngedig o bobl yn cael mynd ar yr ystâd. O ganlyniad, mae’r 
gwasanaethau arlwyo wedi bod yn rhedeg ar lai o gapasiti.  Ni allwn ddarparu bwydlen 
fwyd i chi gan nad ydym yn cadw'r wybodaeth y gofynnwyd amdani, ond mae tariff 
Parlwr Te’r Aelodau yn ein meddiant ac mae hyn i'w weld isod.  

Parlwr Te’r Aelodau – Tariffau 

Te (Pot bach)  £                0.80  
Te (Pot mawr – 4 Cwpanaid)  £                2.20  
Coffi / Latte / Cappuccino  £                1.35  
Siocled Poeth (Bach)  £                1.35  
Siocled Poeth (Mawr)  £                1.70  
Pepsi  £                1.40  
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Tango / 7UP  £                1.40  
Diodydd Tun  £                1.40  
Cwrw / Lager  £                3.55  
Cwrw Potel Cymreig  £                3.55  
Seidr Potel Cymreig  £                3.55  
Gwin – Gwydraid Mawr   £                3.45  
Gwin – Gwydraid Bach   £                2.90  
Gwirodydd (Sengl)  £                2.40  
Cymysgwr  £                0.95  
Cacen Hufennog Ffres  £                2.15  
Tafell o Gacen (y pris hwn ac uwch)  £                2.40  
Myffin  £                1.25  
Picau ar y Maen  £                0.60  
Bara Brith  £                0.90  
Cacen De wedi'i Thostio  £                1.30  
Sgon a Menyn  £                1.50  
Te Hufen Cymreig  £                2.50  
Melysion (y pris hwn ac uwch)  £                0.90  
Creision Walkers  £                0.75  
Creision Real  £                0.80  

 

Yn gywir 

Rheolwr Rhyddid Gwybodaeth  
Senedd Cymru  



Mae’ch cais wedi’i ystyried yn unol â’r egwyddorion a nodir yn y Cod Ymarfer ar 
Ganiatáu i’r Cyhoedd Weld Gwybodaeth.  Mae croeso ichi gysylltu â mi os oes gennych 
unrhyw gwestiynau am yr ymateb hwn.  Os ydych yn teimlo bod gennych achos i gwyno, 
dilynwch y canllawiau isod. 

A oes gennych achos i bryderu neu i gwyno ynghylch yr ymateb a gawsoch i’ch cais? 

Os ydych yn anfodlon ar sut y mae'r Senedd wedi ymdrin â'ch cais, gallwch ofyn am 
adolygiad mewnol o fewn 40 diwrnod gwaith i ddyddiad yr ymateb hwn.  Dylid cyfeirio 
ceisiadau am adolygiad mewnol at y Rheolwr Rhyddid Gwybodaeth drwy ddefnyddio’r 
cyfeiriad e-bost a ganlyn:  

ceisiadau-gwybodaeth@senedd.cymru neu’n ysgrifenedig i 

Senedd Cymru      
Llywodraethu a Sicrwydd   
Bae Caerdydd  
Caerdydd  
CF99 1SN 

Os nad ydych yn fodlon ar ganlyniad yr adolygiad mewnol, mae’r hawl gennych i wneud 
cais uniongyrchol i’r Comisiynydd Gwybodaeth am benderfyniad. Gellir cysylltu â 
Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yn: 

Information Commissioner’s Office  
Wycliffe House  
Water Lane 
Wilmslow 
Cheshire 
SK9 5AF 
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