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El sopar serà regat amb un magnífic vi 
procedent de les vinyes romanes de Vanozza Cattanei, 
aigua del Tíber embotellada, café i sucre de la canyamel 

dels Borja de Gandia. També se serviran begudes espirituoses. 
Es repartiran entre algunes ampolles de 

beguda unes gotetes de la famosa Cantarella borgiana 
i aquells de vosaltres que hàgeu arribat 

aquest punt del sopar perquè no 
heu gaudit de la Cantarella

 podreu 
provar la monjàvena 

i fruites confitades valencianes. 
Després podreu gaudir de la música de 

Capella de Ministrers.

www.renaixement.es

Sopar literari dels Borja escrit per Joan Emili Roig (Universitat de València)
El menú està fet amb lletra Monotype corsiva (itàlica) emulant la de l’Operina

de Ludovico Vicentino degli Arrighi (1475–1527)
Paper procedent del molí de Campanar amb filigrana de l’escut de València (segle xv)
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Crema gelada 
de vanozza

Aperitiu de sopa freda confeccionada amb productes 
borgians de primera qualitat portats de la 
magnífica horta que Vanozza Cattanei 
(mare de Joan, Cèsar, Lucrècia i Jofré) 

tenia a la seua Torre situada 
en el Rione in Vincoli 

al barri Romà 
de la Suburra, molt a prop de l’església de Sant Pietro 
in Vincoli famosa allotjarel “Mosè” de Michelangelo 
a la tomba del gran enemic d’Alexandre VI, Giuliano 

della Rovere, el Papa Juli II.

Tenca etrusca 
del Tiber

Primer plat amb tenca etrusca 
del Tíber, 

el riu de Roma 
la ciutat eterna dels Borja. 
El·laborat amb una selecció 

de la carn de les millors tenques romanes pescades 
en el lloc exacte 
on els assassins 

de Joan 
de Borja van llençar 

el seu 
cadàver.

Galtes d’Infans romanus 
amb salsa de xampinyons

Segon plat amb suculentes galtes estofades de carn magra i 
tendra d’un dels darrers fills d’Alexandre VI, Joan de Borja, 

conegut com a infans romanus nascut el 1498 i del qual 
la llegenda negra afirma que era fill de Lucrècia i Perotto, 

camarlenc del papa i que va ser assassinat per Cèsar i 
també llençat al Tíber junt amb una de les dames 

de Lucrècia, Pantasilea, que havia encobert l’afer amorós 
mentre la filla del papa estava reclosa en un convent 

per voluntat pròpia.

Mamelleta 
de Lucrècia

Postre de pastís de formatge pecorino que té la forma 
d’una de les tendres mamelletes de Lucrècia Borja just 
abans de convertir-se en la joguina de les aliances 
matrimonials del seu pare. Casada primer amb Giovanni 

Sforza, aquest matrimoni va ser anul·lat 
per casar-se després amb el 
malaguanyat Alfons d’Aragó 
príncep napolità assassinat 

suposadament pel sicari 
de Cèsar, Miquelet 

Corella en els 
apartaments 

Borja. 


