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ABERTAWE
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26 TACHWEDD-  21 RHAGFYR

ARWEINIAD SIOPA



ANRHEGION UNIGRYW
 

PERSONALISED
 CHRISTMAS DECORATIONS 

Ychwanegwch rywbeth
unigol i’ch coeden chi gydag
addurniadau Nadoligaidd.

 

GRIFFITHS
GARDEN ORNAMENTS

Nifer o 
addurniadau ardd.

PAPPU DOC
Casgliad o eitemau

 a wnaed â llaw, gan gynnwys 
cardiau cyfarch â 

darnau sy'n codi, cynnyrch lledr
 a mygydau wyneb.

DR GERALD GABB
Gallwch ddod o hyd i Dr Gerald Gabb

 a'i gyfres gynhwysfawr o lyfrau, 
"Swansea & Its History II 

The Riverside Town"

FLOWER & CHOCOLATE BOX
Mae ganddynt siocledi a chyffug a wnaed â
llaw, torchau celyn Nadoligaidd y cartref,

darnau canol trawiadol a llawer mwy.
 

PHOENIX GLASS
Mae addurnau ac addurniadau 

gwydr, ceramig a ffelt
 prydferth a chywrain.

 

FIFAFOO AND
MAKGOLDWORK & TEXTILES

Ar ôl y Nadolig, gallwch ddefnyddio'r
hadau yn y cardiau hyn i dyfu blodau

hardd.
 

DAN SANTILLO PHOTOGRAPHY
Mae delweddau a chardiau post hardd
wedi'u fframio, sy'n dangos golygfeydd

godidog o gwmpas arfordir Gŵyr
 a'r tu hwnt.



BWYD NADOLIGAIDD

 

SNOWDONIA CHEESE 
Peidiwch ag anghofio ychwanegu 

Snowdonia Cheese i'ch bwrdd caws.
 
 

CWM DERI VINEYARD
Amrywiaeth eang o
wirodlynnau gwin

Cymreig.
 

 

BRATWURST
Bratwurst
Almaenig.

 
 

 

STUDTS
CHEEKY CHIPS & CARVERY

Creision a dipiau a
brechdanau cinio Nadolig.

 
 

 

DELICIOUS CREPES
Crepes ar gael i'r rai

 â dant solas.
 



BWYD NADOLIGAIDD

 

SNOWCAKES
Snowcakes Nadoligaidd.

 

 

O'DONNELL MOONSHINE
Amrywiaeth eang o 
wirodydd Nadolig.

 

 

BAVARARIAN BAR
Bydd y bar Nadoligaidd a’r ardal 

eistedd glyd yn ffordd
 berffaith o ymlacio
 gyda gwin y gaeaf.

 
 

 

BBQ SMOKEHOUSE
Bwyd barbeciw blasus.

 
 
 
 



ARGRAFFIADAU CYFYNGEDIG

REAL TING TEAS
Mae Real Ting Teas yn

 gwerthu amrywiaeth eang o de a
diodydd cartref heb unrhyw
gaffein ac mae'r cyfan yn 

addas i feganwyr. 
26 TACHWEDD - 2 RHAGFYR

BOWS HOME INTERIORS
Mae Bows Home Interiors yn

arbenigo mewn addurniadau a
thlysau Nadolig cain a diamser.

26 TACHWEDD - 2 RHAGFYR
 

DISTILL & FILL
Mae Distill and Fill yn fusnes

 lleol sy'n gwerthu amrywiaeth o
goctels premiwm a diodydd

 cymysg mewn poteli.
3- 9 RHAGFYR

CAERYNYS SHED JEWELLERY
Gemwaith arian gwledig a

gwnaed â llaw gan gof
arian o ardal Gŵyr.

3- 9 RHAGFYR



ARGRAFFIADAU CYFYNGEDIG

IVY MOON DESIGNS
Yn gwerthu amrywiaeth o ategolion

steampunk a gothig yn ogystal â
chynnyrch lledr a gwasgodau o

safon a wnaed â llaw.
10 - 21 RHAGFYR

SUGAR SHACK
Mae gan The Sugar Shack

amrywiaeth o bethau melys
Nadoligaidd fel bomiau siocled

poeth, tai torth sinsir, citiau
smores a mwy.
3-9 RHAGFYR

 

PASITHEA
Celf a décor y cartref 

poblogaidd a wnaed â llaw
 yn ogystal ag olewau naws,
 bomiau baddon a sebonau. 

10 - 21 RHAGFYR MUMBLES BREWERY
Amrywiaeth o gwrw crefft,

cyrfau a mwy, a'r cyfan 
wedi'i wneud yn lleol!

10 - 21 RHAGFYR


