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Mae'r Raven Inn wedi ei leoli ym mhentref hyfryd
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Mae'r Raven Inn wedi ei leoli ym mhentref hyfryd

Harddwch Naturiol Eithriadol
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Rydym yn gymdeithasol ...
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@TheRavenInn
Edrychwch ar y

wefan i weld ein
amseroedd gweini
prydau bwyd a
bwydlenni bwyd a
diodydd diweddaraf.

Fel calon y gymuned rydym yn cynnal nosweithiau
cwis a nosweithiau cerddoriaeth draddodiadol yn
rheolaidd. Rydym hefyd yn cynnal pob math o

Llanarmon-yn-Ial,
Sir Ddinbych, CH7 4QE

achlysuron arbennig fel pen-blwydd mawr neu
pen-blwydd priodas bendigedig.

01824 780833

Am mwy o wybodaeth am bob un o'n nosweithiau
arbennig ewch i' r wefan neu foniwch a byddwn yn
hapus i ddiddanu eich gwesteion.

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan
Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

www.raveninn.co.uk

Grub Tafarn Raven
Bwyd tafarn traddodiadol blasus iachus
Dewch i mewn, ymlachiwch, rhowch
gynnig ar un o'n prydau swmpus yn
ogystal â pheint o gwrw go iawn lleol
neu lasiaid o win o safon.
Fel tafarn gymunedol, credwn yn gryf
mewn LLEOL. Rydym yn ymfalchïo ein
hunain i ddod o hyd ein cynhwysion a
chwrw yn lleol cymaint â phosibl!

Cwrw Go Iawn Lleol
Rydym yn newid ein detholiad gwych o gwrw go
iawn yn rheolaidd, felly efallai y byddwch am alw i
mewn yn aml i flasu a mwynhau pob un. Mae un
o'n tri pympiau bob amser yn gwasanaethu cwrw
Cwrw Iâl sy'n bragu gerllaw gan ein cwmni
chwaer cymunedol.

Lle mae ffrindiau
mae cynhesrwydd
Yr Ystafelloedd Raven
Ff latiau Hyfryd Hunan Ddarpar
Mae ein llety dros nos ydy'r lle perffaith i ymlacio
ar ôl diwrnod hir heicio drwy'r Bryniau Clwyd neu
ddiwrnod ddiog gorwedd gan y llynnoedd. Mae
ein ystafelloedd wedi'u hadnewyddu yn
ddiweddar yn cael eu dodrefnu yn gyfforddus i
safon uchel ac maent yn cynnwys cegin fach
modern, en-suite a theledu.
Felly os ydych chi'n chwilio am le clyd i aros yng
nghanol cefn gwlad, wedi'i amgylchynu gan
bryniau a mynyddoedd hardd, The Raven Inn
ydy'r lle perffaith i orffwys eich pen. Dewch o hyd
i ni ar www.booking.com neu
www.tripadvisor.com i ddod o hyd i ystafell a
wirio argaeledd.
Dan ni'n croesaswu cerddwyr a chŵn sy 'n
ymddwyn yn dda yn y dafarn a 'r ystaffelloedd.

Yn yr ardal ...
Wedi'i lleoli yng nghanol ardal o harddwch
naturiol eithriadol mae 'na amrywiaeth eang
o weithgareddau i bawb. O gerdded a heicio
drwy'r Clwydian Range, i bysgota yn y
llynnoedd cyfagos a beicio mynydd trwy'r
coedwigoedd, mae rhywbeth at ddant pawb.
Atyniadau gerllaw:
Llwybr Clawdd Offa
Clwyd Theatr Cymru
Carchar Rhuthun
Parc Gwledig Loggerheads
Moel Famau
Llynnoedd Gweryd
Coedwig Llandegla
A llawer mwy!
Felly, os ydych chi'n teimlo'n anturus, neu
dim ond eisiau ymlacio a mwynhau yr
amgylch harddwch, dewch i weld beth yr
holl ffwdan yn ymwneud.

